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Szanowni Czytelnicy 

 

Zeszyty Naukowe Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki 

Humanistyczne, Społeczne i Techniczne to recenzowane czasopismo nauko-

we, wydawane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. Celem, który przyświeca wydawcy oraz redakcji jest stworze-

nie płaszczyzny wymiany doświadczeń badawczych z zakresu nauk społecz-

nych na linii administracja – nauka – biznes, których rola jest kluczowa dla 

stymulowania zmian zachodzących w gospodarce. 

Na łamach Zeszytów zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały  

z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz technicznych. Zamiesz-

czone teksty obejmują swym zakresem takie obszary wiedzy jak: ekonomia, 

administracja, bezpieczeństwo, pedagogika, geodezja. 

Prace przedstawione przez Autorów - pracowników naukowych WSBiP, jak 

i badaczy z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicy - przedstawione 

są w języku polskim i językach kongresowych. Pismo ukazuje się dwa razy  

w roku. Pełne teksty artykułów są dostępne pod adresem internetowym: 

zn.wsbip.edu.pl. Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, 

jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wy-

dawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentu-

alnych nierzetelności. 

Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie za 

podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych istot-

nie wzbogacających dorobek badań dotyczących tego zakresu. 

 

Redakcja 
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Dear readers, 

 

Scientific Papers Scientifica Acta Academiae Ostroviensis is an important 

reviewed scientific journal, published by the College of Business and Enter-

prise in Ostrowiec. The goal of the publisher and the editor is to create  

a space for the exchange of research experience in social sciences on the line 

of administration - science - business, whose role is crucial to stimulate 

changes in the economy. 

The pages of the Journal contain articles, reviews and other materials in 

the field of humanistic, social and technical sciences. The booklet contains 

texts covering the knowledge areas of economics, administration, security, 

education, geodesy. 

The work presented by the authors - WSBiP academics and researchers 

from other research centers in the country and abroad - are presented in 

Polish and congress languages. The Journal  appears in print twice a year. 

Full-text articles are available at: zn.wsbip.edu.pl. The Editors will observe the 

content of the manuscript, but the Authors are  responsible for the content of 

their articles. Therefore, neither the Publisher nor the Council accept no liabil-

ity whatsoever for the consequences of any dishonesty. 

The Editors would like to thank all the authors for making the efford and 

preparing the original scientific studies which significantly enrich the 

achievements of research on the subject.  

 

Editors 
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EWA WIERZBICKA 

Zakład Finansów Przedsiębiorstw, 
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

UBEZPIECZENIE JAKO EKONOMICZNY INSTRUMENT ZARZĄDZANIA 

NALEŻNOŚCIAMI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

INSURANCE AS AN ECONOMIC INSTRUMENT FOR MANAGING OF RECEIVABLES FOR 

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) 

Streszczenie: Jednym z rodzajów ryzyka, na 
które jest narażone przedsiębiorstwo jest  
ryzyko transakcyjne, które dotyczy nietermino-
wego odzyskiwania należności za sprzedane 
towary lub usługi przy udzieleniu odbiorcy 
kredytu handlowego (zwanego także kupiec-
kim). Ten rodzaj ryzyka jest związany ze sposo-
bem oraz warunkami płatności w transakcjach 
handlowych oraz ze  sposobem zarządzania 
tym ryzykiem. Powszechność w obrocie gospo-
darczym wykorzystywania kredytu kupieckiego, 
stwarza niebezpieczeństwo powstawania 
przeterminowanych należności, które są  szcze-
gólnie niebezpieczne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Skutki realizacji ryzyka związa-
nego z udzielaniem przez przedsiębiorstwo 
swojemu kontrahentowi kredytu kupieckiego, 
wpływają na jego wyniki finansowe. Ryzyko 
związane z  należnościami handlowymi można 
ubezpieczyć, co daje możliwość transferu tego 
ryzyka na ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń 
coraz częściej oferują produkty ubezpieczenia 
kredytu kupieckiego także dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
 
Słowa kluczowe: ryzyko, należności handlowe, 
kredyt kupiecki, ubezpieczenie 

Abstract: One of the risks to which a compa-
ny is exposed is the risk of transaction, 
which concerns overdue of receivables of 
goods or services sold by the award recipi-
ent's commercial credit (also called the 
merchant credit). This type of risk is associ-
ated with the methods and terms of pay-
ment in commercial transactions and the 
methods of risk management. The univer-
sality of  the trade credit in the economic 
use, creates a danger of overdue receiva-
bles, which are particularly dangerous for 
small and medium-sized enterprises. The 
effects of the risk associated with granting 
the company a contractor trade credit, 
affect its financial results. The risk associat-
ed with trade receivables can be insured, 
giving the ability to transfer this risk to the 
insurer. Insurance companies are increas-
ingly offering credit insurance products to 
small and medium-sized enterprises. 
 
 
 
 
Key words: risk, trade receivables, trade credit, 
insurance 
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WPROWADZENIE 

Przedsiębiorcy we wzajemnych relacjach biznesowych często regulują swoje zo-

bowiązania z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności. Sprzedawca udziela 

kredytu kupieckiego, ale także może otrzymywać go od kontrahenta. Problem po-

jawia się wtedy , gdy kontrahent nie wywiązuje się z płatności.Ryzyko transakcyjne 

wynika z możliwości zaistnienia zdarzeń, które spowodują, że kontrahent  z różnych 

powodów nie wywiązuje się z umowy, czego skutkiem jest zwłoka w płatności lub 

niedokonanie płatności za dostawę towarów lub usług.  Natomiast brak zapłaty za 

faktury lub opóźnienie płatności należności przez kontrahentów wpływa na zdolność 

płatniczą dostawcy i  przyczynić się może do ryzyka utraty płynności finansowej 

przez  tego przedsiębiorcę (producenta lub eksportera). Na takie ryzyko narażone są 

przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie dysponują do-

statecznymi rezerwami finansowymi. Przedsiębiorstwa mogą ograniczać ryzyko, 

przez staranny dobór partnerów biznesowych oraz przez monitorowanie sytuacji 

finansowej swoich kontrahentów oraz nadzorowanie spływu należności. Przedsię-

biorstwo może także zarządzać ryzykiem, przez poszukiwanie wiarygodnych  kon-

trahentów, odbiorców lub dostawców, przez analizę ich relacji handlowych z innymi 

partnerami biznesowymi. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Jednocześnie należy 

podkreślić, że kredyt kupiecki jest  źródłem finansowania znacznej części krajowych  

i międzynarodowych obrotów  towarów i usług. Kredyty kupieckie przyczyniają się 

„do zwiększenia obrotów handlowych z zagranicą oraz utrzymania wewnętrznej 

równowagi rynkowej. Korzyści z kredytu mają dwie strony transakcji: dla sprzedawcy 

(dostawcy) stanowi on element strategii sprzedaży, natomiast dla odbiorcy jest jed-

nym ze źródeł zewnętrznego finansowania” [Lisowski 2010, 106]. 

Ryzyko przedsiębiorstwa jest związane ze sposobem oraz warunkami płatności  

w transakcjach handlowych oraz ze  sposobem  zarządzania tym rodzajem ryzyka, 

sprzedaż na warunkach kredytu kupieckiego może powodować powstawanie należ-

ności przeterminowanych lub nieściągalnych.  

Przedsiębiorstwa małe i średnie są bardziej niż przedsiębiorstwa duże narażone 

na ryzyko utraty  płynności, a w rezultacie także na ryzyko niewypłacalności i upadło-

ści. Wynika to z niskiego poziomu ich kapitałów własnych, małych rezerw finanso-

wych i ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. 
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ZNACZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO 

Kredyt kupiecki polega na odroczeniu zapłaty za  towar lub usługę (długość 

okresu kredytowania może być różna) udzielany jest zwyczajowo w granicach 30 – 

120 dni.  Stanowi  alternatywę wobec kredytu bankowego i jest ważną pozaban-

kową formą finansowania działalności gospodarczej. W okresach  kryzysu gospo-

darczego banki podnoszą kryteria oceny zdolności kredytowej, zwiększają marże, 

wymagają wyższych zabezpieczeń, a także zmniejszają maksymalne kwoty lub 

limity przyznawanych kredytów. Wszystko to powoduje, że część przedsiębiorstw  

ubiegających się o kredyt nie spełnia wymogów stawianych przez banki, inne na-

tomiast firmy nie korzystają z kredytów obawiając się trudności z ich spłatą. Ogra-

niczony dostęp do kredytów bankowych mają zwłaszcza przedsiębiorstwa sektora 

MSP, stąd kredyt kupiecki staje się jego  substytutem  i ważną formą kredytowania 

w kapitale obcym  przedsiębiorstw – odbiorców.  

Kredyt kupiecki zaliczany jest do grupy krótkoterminowych form finansowania 

działalności kapitałem obcym. Stanowi, zwłaszcza dla firm sektora MŚP, źródło 

pozyskiwania kapitału, jest jednym z najbardziej elastycznych i dostępnych ze 

wszystkich źródeł zewnętrznych finansowania. Wyróżnia się dwa rodzaje kredytu 

kupieckiego – kredyt dostawcy (postać klasyczna) oraz kredyt odbiorcy (postać 

nieklasyczna). 

W kredycie dostawcy następuje odroczenie płatności za sprzedany towar lub 

wykonaną usługę. Koszt odroczenia jest co do zasady wliczony w cenę towaru  

w postaci rabatu lub upustu przyznawanego nabywcy w sytuacji,  kiedy płatność 

za zakupiony towar zostanie dokonana przed z góry ustalonym terminem (tzw. 

skonto) [Bień 2011, 168]. 

Z kolei kredyt odbiorcy przyjmuje formę przedpłaty środków finansowych na 

określony przez dostawcę rachunek, np. za nie wyprodukowane jeszcze dobra lub 

nie wykonane usługi. W przypadku takiej formy kredytu niewystępuje skonto za 

wcześniejszą zapłatę, natomiast kredyt kupiecki oferowany jest bezpłatnie. Ta forma 

kredytu kupieckiego jest raczej gwarancją sprzedaży towarów lub wykonania usług. 

Zakres korzystania przez przedsiębiorstwa z kredytu kupieckiego  zależy w dużym 

stopniu od branży w jakiej działa firma. Jednostki z sektora MSP są szczególnie nara-

żone na oddziaływanie restrykcyjnej polityki kredytowej banków komercyjnych, co 

wpływa na mniejszą dostępność źródeł kapitału zewnętrznego z banków. Dla tej 
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grupy przedsiębiorstw możliwość skorzystanie z kredytu kupieckiego jest więc jed-

nym z istotniejszych czynników warunkujących ciągłość prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

MORALNOŚĆ PŁATNICZA W POLSCE 

W Polsce, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, moralność płatnicza jest 

na niskim poziomie. Terminowość płatności w Polsce w roku 2010 według statyki 

CRIBIS D&B  Payment Practicies Study (z 2011r.) wyniosła 29,6%, była o 10 % niższa 

niż średnia dla Europy (co oznacza, że tylko ok. 30 % faktur było płaconych w termi-

nie).  Gorzej było tylko w Wielkiej Brytanii oraz w Portugalii, natomiast w Polsce  

a także w Hiszpanii oraz w Portugalii  był najwyższy odsetek przeterminowanych 

płatności  powyżej 90 dni (9,89%)  oraz powyżej  120 dni (7,9%) [Sałajczyk-Szafrański, 

Wierzbicka 2013, 131]. „Wskaźnik moralności płatniczej, w skrócie PMI (ang. Pay-

ment Morality Index), pokazuje kondycję polskiej gospodarki analizując zadłużenie 

w każdej z gałęzi przemysłu. Indeks PMI bierze pod uwagę wysokość zadłużenia, 

liczbę dni opóźnienia w spłacie należności i skalę działalności przedsiębiorstwa. Im 

wskaźnik PMI jest wyższy, tym kondycja danej branży, czy pojedynczego przedsię-

biorstwa jest lepsza, zaś wartość wskaźnika poniżej pewnej wartości oznacza kryzys 

i zatory płatnicze” [Wyżkiewicz, www.gf24.pl]. 

Na koniec 2014 r. w Polsce, mimo znacznej poprawy zaledwie 44 proc. faktur 

płaconych było w terminie. Porównując to do sytuacji z 2008 r., kiedy rozpoczął się 

światowy kryzys finansowy, nastąpił prawie 3 proc. spadek w terminowości płacenia 

swoich zobowiązań.  W 2014 r. ok. 42,2 proc. faktur było płaconych z przekroczo-

nym terminem płatności do 30 dni, a co należy podkreślić   blisko 10 proc. zobowią-

zań płaconych było po przekroczeniu 90 dni, w tym 7,7 proc. po więcej niż 120 

dniach. Do tak relatywnie  złych wyników w stosunku do innych krajów UE,  w zakre-

sie moralności płatniczej  w dużym stopniu przyczyniają się  firmy mikro i małe, które 

najdłużej zwlekają z zapłatą (por. rysunek 1) [Moralność ... www.windykacja.pl]. 

Problemem polskich przedsiębiorców jest nie tylko niepłacenie terminowo fak-

tur, lecz także długi czas ich przetrzymywania. Najgorszymi płatnikami są firmy  

z sektora sprzedaży detalicznej, hurtowej, a także budowlanej i transportowej. Dane 

zawarte na rysunku 1 uwidaczniają także patologię z wstrzymaniem płatności sięga-

jącą ponad 120 dni. Pod tym względem najgorzej wypadają polskie przedsiębiorstwa 

z sektora górnictwa, w których po terminie 121 dni opłacanych było ponad 19 proc. 
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faktur. Podobnie źle było w branży budowlanej, gdzie płacono 14 proc. swoich zo-

bowiązań po ponad 120 dniach. Nigdzie w UE zjawisko to nie jest tak mocno wi-

doczne jak w Polsce, a przy tym  problem ten narastał od wielu lat. 
 

 

Rys. 1. Polska - ogólne zwyczaje płatnicze   

Źródło: Raport: Bisnode D&B Polska, Barometr płatności na świecie 2015. 

 

Rys. 1. Polska – w podziale na wielkość firm  

Źródło: Źródło: Raport: Bisnode D&B Polska, Barometr płatności na świecie 2015. 

Jak wynika z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”  przygotowa-

nego  przez Krajowy Rejestr Długów oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych 

w Polsce, dla ponad połowy firm z branży handlowej zaległe należności od kontra-

hentów stanowią barierę dla prowadzonej działalności. Większość przedsiębiorców 

wskazuje, że na skutek zaległych zobowiązań sama nie może regulować własnych, 
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stąd zalega z płaceniem faktur od swoich dostawców. „Dlatego tak ważne jest, by 

współpracować z firmami, dla których rzetelność płatnicza jest jedną z kluczowych 

wartości w prowadzeniu biznesu” [Handlowcy …, www 2krd.pl]. 

Poprawie moralności płatniczej miało pomóc wejście w życie ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013. Poz. 

403.), która wprowadziła zasadę, że terminy zapłaty w transakcjach między przed-

siębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony ustalą 

inny termin i że nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Przekroczenie 60 

dni traktowane będzie jako opóźnienie pod warunkiem, że wierzyciel udowodni, że 

okoliczności takiej umowy były rażąco nieuczciwe. Po wypełnieniu zobowiązań 

umownych wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości 

określonej w ustawie lub w wysokości uzgodnionej między stronami. 

Ożywienie w gospodarce jakie miało miejsce od początku 2014 r. przełożyło się 

na zmniejszenie zatorów w niektórych branżach polskiej gospodarki, ale każde osła-

bienie koniunktury gospodarczej, spowolnienie gospodarcze w Polsce  oraz pań-

stwach UE, wpływa  na wzrost opóźnień w realizacji zobowiązań finansowych mię-

dzy partnerami biznesowymi. 

Obecnie najczęściej stosowanymi instrumentami przez przedsiębiorstwa do zarzą-

dzania należnościami są: korzystanie z informacji kredytowej, faktoring, forfaiting, 

zabezpieczenia wierzytelności, ubezpieczenia należności, dochodzenie roszczeń  

z wykorzystaniem windykacji. 

Część  z tych instrumentów jest ze względu przede wszystkim na koszty dostęp-

na wyłącznie dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw. 

UBEZPIECZENIA FINANSOWE 

Do ubezpieczeń finansowych należą: ubezpieczenie kredytu kupieckiego w obro-

cie krajowym i zagranicznym, czyli ubezpieczenie wierzytelności handlowych, w tym 

przewlekłej zwłoki i ogólnej niewypłacalności, a także kredytu bankowego, w tym:  

kredytu hipotecznego, eksportowego, spłat rat i inne. Specyficznym produktem 

ubezpieczeniowym są gwarancje ubezpieczeniowe, w tym gwarancje kontraktowe, 

takie jak: gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz 

gwarancje usunięcia wad i usterek. 
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Podstawowy podział ubezpieczeń finansowych należących do grupy 14 działu II 

[Kukiełka, Poniewierka 2003, 244]: 

Ubezpieczenie wierzytelności handlowych (ubezpieczenie kredytu ku-

pieckiego UKK) może dotyczyć: 

− ryzyka handlowego (komercyjnego, nazywanego też ryzykiem eko-

nomicznym) - kiedy brak otrzymania płatności za dostawę wynika  

z sytuacji finansowej odbiorcy; 

− ryzyka niehandlowego (niekomercyjnego) – kiedy brak zapłaty ze 

strony odbiorcy za dostarczony towar lub usługę wynika z zajścia 

zdarzeń spoza sfery gospodarczej i od niego niezależnych, a co naj-

częściej określane jest jako wystąpienie ryzyka politycznego.  

Mniejsze problemy  z otrzymywaniem zapłaty za faktury mają duże przedsię-

biorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób, ponieważ  zarzadzanie należnościami 

realizowane jest tam przez zastosowanie  procedur weryfikacji klientów, monito-

rowanie spływu należności, czy odmowę współpracy z nieuczciwymi firmami. 

Natomiast zatory płatnicze, także te wynikające ze sprzedaży  na warunkach kre-

dytu kupieckiego, są problemem dla przedsiębiorstw małych i średnich [Handlow-

cy …, www 2krd.pl]. 

Dla MSP ważne są również gwarancje przetargowe, zapłaty wadium, spłaty na-

leżności celno – podatkowych1. W ubezpieczeniach finansowych coraz większą 

rolę odgrywają ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych, w tym utraty zysku 

(Business Interruption), utraty wartości rynkowej przedsiębiorstwa i inne związane 

z ryzykiem strat finansowych [Wierzbicka, Wierzbicki 2010, 380].  

Posiadanie gwarancji zapłaty wadium ma szczególne znaczenie dla małych  

i średnich przedsiębiorstw, ponieważ stanowi niezbędny warunek uczestnictwa  

w przetargach, bez angażowania własnych środków finansowych, gwarancja bo-

wiem zastępuje wadium gotówkowe. Coraz więcej firm sektora MSP uczestniczy  

w realizacji kontraktów inwestycyjnych także za granicą i korzysta z gwarancji kon-

traktowych i usunięcia wad i usterek, dopasowanych do specyfiki poszczególnych 

krajów. Jednocześnie problemem są długie terminy płatności w pracach budowla-

                                                           
1 Beneficjent gwarancji będący wierzycielem zabezpiecza właściwe wykonanie zobowią-
zania przez dłużnika. 



Ubezpieczenie jako ekonomiczny instrument zarządzania należnościami … 

 16 

no – montażowych, czy remontowych i ryzyko otrzymania płatności, stąd rośnie 

zapotrzebowanie na gwarancje zapłaty należności kontraktowych 1.  

Ubezpieczenie wierzytelności handlowych zarówno krajowych jak i zagranicz-

nych  (ubezpieczenie kredytu kupieckiego), przenosi ryzyko niespłacenia w terminie 

kredytu kupieckiego na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenie  to nie tylko gwarantuje 

wyrównanie ewentualnych strat wynikłych z utraty należności, ale przede wszystkim 

minimalizuje ryzyko ich powstania. Ubezpieczyciel bowiem pomaga ocenić i monito-

rować wiarygodność finansową partnerów biznesowych. Przedmiotem ubezpiecze-

nia są wierzytelności powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług po-

twierdzonych fakturą i dowodem wydania towaru lub wykonania usługi. Wierzytel-

ności te objęte są ochroną ubezpieczeniową do wysokości uzgodnionej w umowie 

ubezpieczenia [Ubezpieczenie krajowego ...,  https://www.pzu.pl].  

Roszczenie odszkodowawcze przedsiębiorstwa w ubezpieczeniu kredytu kupiec-

kiego na rzecz przedsiębiorstwa wierzyciela powstaje w sytuacji zwłoki lub braku 

spłaty należności, co jest uszczegółowione w umowie ubezpieczenia kredytu kupiec-

kiego. Koszt ubezpieczenia zależy od szacowanego ryzyka, oparty jest m.in. na war-

tości obrotów, obejmuje historię wymiany handlowej, historię kredytową  itp.  

Kredyt kupiecki jest wykorzystywany w relacjach handlowych między przedsię-

biorstwami krajowymi, a także w transakcjach zagranicznych. Umożliwia zwiększenie 

obrotów,  dla firm sektora MSP jest bardziej dostępny niż kredyt bankowy. Niezapła-

cenie lub nieterminowe zapłacenie wierzytelności handlowej może zachwiać płyn-

ność, a nawet doprowadzić do bankructwa. W okresach spowolnienia gospodarcze-

go pogarszająca się kondycja finansowa kontrahentów odbiorców  przekłada się na 

powstawanie zatorów płatniczych. Nawet zwłoka w regulowaniu faktur dezorgani-

zuje przepływ rozliczeń pieniężnych między dostawcami i odbiorcami [Szafrańnski –

Sałajczyk, Wierzbicka 2013, 127 i n.].  

Przedsiębiorstwa polskie są wrażliwe także na zmiany koniunktury w krajach,  

z którymi łączy ich  wymiana handlowa z zagranicą. W 2012 r.  udział MSP w polskim 

eksporcie do krajów UE wyniósł 30,4 % (w tym 4,5% przypadało na firmy mikro, 

7,8% na małe, a 18,1% na średnie przedsiębiorstwa. W 2012r. udział MSP w ekspor-

cie do krajów spoza UE wyniósł 28,7% (z czego 6,6% mikro, 8,4 % małe, 13,7% śred-

                                                           
1 Według danych PIU w 2012 r. wartość odszkodowań z tytułu gwarancji ubezpieczenio-
wych ogółem wzrosła o 534% do wysokości 422 mln zł. 
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nie) [Włodkiewicz- Donimirski 2012]. W 2013r. wartość eksportu Polski osiągnęła 

poziom 155,0 mld EUR i była wyższa o 8% w porównaniu z rokiem 2012. Przedsię-

biorstwa coraz śmielej zdobywają nowe rynki zbytu, ale  nadal najważniejszymi part-

nerami eksportowymi Polski są: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Rosja  

i Włochy [Raport o handlu ...2014, 13]. 

Według raportu ubezpieczyciela Euler Hermes z października 2014r. polskie 

przedsiębiorstwa eksporterzy coraz częściej  ponoszą straty nie tylko z tytułu utraco-

nych w rezultacie embarga rynków zbytu  w Rosji,  ale chcąc  zrekompensować utra-

cone rynki na wschodzie sprzedają do innych państw, w tym do krajów UE, czemu 

towarzyszy wzrost ryzyka zapłaty. Państwami o najwyższym wskaźniku zaległości 

płatniczych w 2014r są Czechy, Słowacja, Niemcy oraz Francja [Polscy eksporterzy ..., 

www.biznes.newseria.pl]. Ubezpieczenie należności handlowych zwiększa bezpie-

czeństwo transakcji w handlu zagranicznym, przez wykorzystanie baz danych ubez-

pieczyciela o kontrahentach, stwarza przedsiębiorcy możliwość oferowania partne-

rowi biznesowemu atrakcyjniejszych warunków handlu, wydłużenia terminów płat-

ności, obniżenia kosztów związanych z zabezpieczeniem płatności typu akredytywa, 

tworzeniem rezerw na nieściągalne należności, a w sytuacji zajścia szkody umożliwia 

skorzystanie z pomocy windykacyjnej oraz  wypłatę odszkodowania również   

w walucie kontraktu eksportowego. Cesja praw z umowy ubezpieczenia może sta-

nowić zabezpieczenie kredytu, leasingu lub faktoringu.   

Dostępne dla przedsiębiorstw w Polsce są również eksportowe gwarancje ubez-

pieczeniowe, które stanowią zabezpieczenie kontraktu na każdym etapie jego reali-

zacji oraz stanowią wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację kontraktu 

eksportowego, w tym gwarancje zapłaty należności związanej z akredytywami,  

a także gwarancje spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eks-

portowy.  

Ubezpieczyciele tacy jak: Euler Hermes, Coface, KUKE, PZU, dysponują specjalną 

ofertą  ubezpieczeń finansowych dla małych i średnich firm z uproszczoną procedu-

rą i relatywnie przystępna ceną . Klienci mają do ubezpieczyciela dostęp on – line  

i przez Internet mogą wnioskować o przyznanie limitu kredytowego w ubezpiecze-

niu należności handlowych. 

Coface Smart jest to polisa ubezpieczenia należności krajowych i eksportowych 

dla firm z segmentu średnich i małych, oferowana przez zakład ubezpieczeń Coface 

specjalizujący się w ubezpieczeniach finansowych. Przeznaczona jest dla przedsię-
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biorstw, które realizują sprzedaż w kredycie kupieckim osiągając od 4 do 25 mln 

obrotu rocznie. Ubezpieczyciel proponuje różne opcje oraz uproszczoną procedurę,  

w tym: uproszczony tryb zawarcia umowy, szybkie uzyskanie limitu kredytowego, 

możliwość administrowania polisą on – line, pomoc doradcy oraz bezpłatną windy-

kację [Ubezpieczenie należności ...www.coface.pl]. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Euler Hermes ma w swojej ofercie ubezpieczenie 

kredytu kupieckiego dla MSP, w którym koszt ubezpieczenia należności oparty jest 

na wysokości obrotów i stanowi ułamek procenta pobierany od sprzedaży. Jego 

wysokość zależy m.in. od branży w której działa firma, historii kredytowej (doświad-

czenia płatniczego), a także od bazy klientów. Wszyscy klienci ubezpieczyciela mają 

dostęp do szybkiego oraz bezpiecznego systemu internetowego SYNTESYS, oraz 

dostęp on- line umożliwiający wnioskowanie przez internet o  limity kredytowe,  

a także możliwość sprawdzania bilansu klientów, zgłoszenie szkody, a także windy-

kację należności [Ubezpieczenie należności, www.eulerhermes.pl].  

PODSUMOWANIE 

Potrzeba poprawy konkurencyjności wymaga od przedsiębiorstw zwłaszcza 

MŚP, sprzedających swoje usługi lub produkty elastyczności, a także atrakcyjności 

warunków sprzedaży, dlatego powszechnie udzielany jest kredyt kupiecki. Ubezpie-

czenie kredytu kupieckiego ochrania także małe przedsiębiorstwo przed nieprzewi-

dzianymi nagłymi stratami, jakie mogą powstać w wyniku braku lub przewlekłej 

zwłoki w płatności ze strony kontrahentów,  nabywców towarów lub usług. Jest 

skutecznym instrumentem ochrony wierzytelności przedsiębiorstw z tytułu udzielo-

nego kredytu kupieckiego. Stanowi ubezpieczenie tego kredytu. W Polsce ubezpie-

czenia finansowe sprzedają takie firmy jak: Atradius, Coface, Euler Hermes, Korpora-

cja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), a także  m. in. PZU, Warta i Hestia. 

Ubezpieczyciele posiadają ofertę produktową zarówno dla dużych korporacji, jaki 

przedsiębiorstw sektora MŚP. 

Ubezpieczyciele w Polsce prowadzą działania propagujące na rzecz podniesienia 

świadomości ubezpieczeniowej przedsiębiorców także tych z grupy MŚP i rozwoju 

ubezpieczenia należności także wśród tej grupy przedsiębiorstw. Do działań eduka-

cyjnych, propagujących zarządzanie należnościami przedsiębiorstw powinni silniej 

włączyć się brokerzy ubezpieczeniowi a także agenci ubezpieczeniowi, rozwijając 

swoje kompetencje jako profesjonalni doradcy ubezpieczeniowi. 
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Zaletą ubezpieczenia należności handlowych jest, że: 

− ubezpieczenia należności  zwiększają bezpieczne zarządzanie finansami 

firmy, co gwarantuje ich stabilny rozwój [KUKE, www.kuke.com.pl], 

− zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego umożliwia transfer ry-

zyka na ubezpieczyciela, 

− ubezpieczenie kredytu kupieckiego daje ochronę przed stratami, które mo-

gą zagrozić płynności przedsiębiorstw i doprowadzić do upadłości, 

− ubezpieczyciel dostarcza dodatkowych korzyści  o charakterze komplemen-

tarnym, takich jak: weryfikacja wiarygodności kontrahentów, pomoc praw-

na oraz doradcza w zakresie formułowania kontraktów i przyjmowanych 

zabezpieczeń, monitoring płatności, a także, gdy zajdzie taka potrzeba, uzy-

skanie pomocy w windykacji. 

− posiadanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego zwiększa wiarygodność 

przedsiębiorstwa jako partnera gospodarczego, a także klienta banku. 

Problemem przy ubezpieczeniu kredytu kupieckiego jest niedostateczna wiedza  

i świadomość  przedsiębiorców z grupy MŚP, a także relatywnie wysoki koszt  tego 

ubezpieczenia. Nawet jeśli przedsiębiorstwa już posiadają taką polisę nie zawsze 

potrafią z niej właściwie korzystać co w rezultacie powoduje, że nieprzestrzegają np. 

terminów i innych warunków ustalanych przez ubezpieczyciela. Może to skutkować 

brakiem ochrony i niewypłaceniem odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. 
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WPROWADZENIE 

Przepływy dóbr oraz osób realizowane są przez każdą organizację, niezależnie od 

formy własności czy zakresu jej działania. Logistyka wspiera poszczególne procesy 

realizowane w przedsiębiorstwach, urzędach oraz w innych podmiotach, jednakże 

sprawność jej działania jest zależna od efektywnego przepływu informacji. Każda dzia-

łalność organizacji wymaga od kadry menedżerskiej ciągłego podejmowania szeregu 

decyzji, których podstawą są aktualne informacje. Logistyka nie może funkcjonować 

bez skutecznego przepływu informacji. Realizacja każdego zamówienia, zarządzanie 

stanem magazynowym, czy też fizyczne przemieszczanie określonego dobra wymaga 

pełnej i aktualnej informacji. Informacja spełnia kluczową rolę w przepływach realizo-

wanych przez logistykę, niekompletna lub nieaktualna informacja może mieć poważne 

konsekwencje dla prawidłowego przepływu dóbr oraz osób. Wzrost ilości informacji 

oraz technicznych środków ich przekazywania poza wieloma zaletami powoduje rów-

nież szereg zagrożeń. Podejmując określone decyzje menedżerowie logistyki chcą 

mieć pewność, że dane, które otrzymali są wiarygodne, a dostęp do nich posiadają 

jedynie upoważnione do tego osoby. Aktualnie przepływ informacji odbywa się przede 

wszystkim poprzez systemy teleinformatyczne. Składanie zamówień przez klientów na 

realizację określonych procesów logistycznych odbywa się za pomocą narzędzi infor-

matycznych. Zamówienia przesyłane są poprzez sieci teleinformatyczne, które poten-

cjalnie mogą być narażone na nieuprawniony dostęp. Włamanie do sieci przez po-

stronną osobę stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych przetwarzanych 

przez systemy informatyczne danej organizacji. Wzrost liczby użytkowników systemów 

teleinformatycznych poza możliwością pozyskiwania nowych klientów z nich korzysta-

jących powoduje również nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. Incydenty 

dotyczące bezpieczeństwa informacji mogą dotyczyć wszystkich organizacji oraz osób 

fizycznych. W związku z powyższym stale rośnie rola oraz znaczenie problematyki 

bezpieczeństwa informacji we wszystkich obszarach działania organizacji. 

Bezpieczeństwo informacji stanowi bardzo ważny obszar logistyki, szczególnie  

w sytuacji stale postępującej informatyzacji procesów logistycznych. Podstawowym 

celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa infor-

macji w obszarze logistyki. Ponadto w publikacji przedstawiono najistotniejsze za-

gadnienia związane z bezpieczeństwem danych przetwarzanych przez systemy tele-

informatyczne w organizacjach. Należy podkreślić, że systemy teleinformatyczne to 

obecnie podstawowe wsparcie wszystkich procesów logistycznych realizowanych  
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w nowoczesnych organizacjach. Materiał źródłowy artykułu stanowią aktualnie 

obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

przegląd aktualnej literatury w zakresie bezpieczeństwa informacji w obszarze logi-

styki oraz analiza obowiązujących Polskich Norm w obszarze bezpieczeństwa syste-

mów informatycznych.  

Opracowanie przedstawia bardzo ważną problematykę dla wszystkich organiza-

cji, gdyż problematyka bezpieczeństwa informacji powinna znajdować się w obsza-

rze zainteresowania każdego menedżera. 

ROLA INFORMACJI W LOGISTYCE 

Informacja odgrywa w każdej organizacji ważną rolę dla podejmowania działań  

i realizacji bieżących zadań. Również działalność logistyczna wymaga aktualnych oraz 

wiarygodnych danych. Zakres oraz znaczenie logistyki zmieniało się stosownie do 

potrzeb i okoliczności, w jakich funkcjonowały i rozwijały się organizacje. Logistyka 

wspomaga realizację misji oraz celów organizacji. Uogólniając należy uznać, że „pod-

stawowe znaczenie pojęcia logistyka zostało sformułowane w odniesieniu do wszel-

kich zadań związanych z przewozami, przeładunkami i magazynowaniem wraz  

z niezbędnymi do ich wykonywania czynnościami” [Krawczyk 2011, 156], czyli z ma-

gazynowaniem, załadunkiem i wyładunkiem oraz transportem. Logistyka koncentru-

je się na relacjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami w ramach konkretnego 

łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw definiuje się jako „integrującą filozofię zarządza-

nia całym przepływem w kanale dystrybucji od dostawcy do ostatecznego klienta” 

[Coyle, Bardi, Langley 2010, 29]. Wymienione wyżej procesy nie mogą być realizo-

wane w organizacji bez dostępu do aktualnej informacji. Informacje są kluczowane 

dla bieżącej współpracy w ramach poszczególnych łańcuchów dostaw. Przepływy  

w łańcuchu dostaw oprócz dóbr obejmują również informacje. 

Działalność gospodarcza cechuje się dużą niepewnością, sprostanie przez produ-

centa oczekiwaniom klientów wymaga stałego monitorowania rynku. Aktualne 

informacje z rynku oraz o kondycji firmy mają strategiczne znaczenie dla podejmo-

wania decyzji przez właścicieli oraz menedżerów. Przedsiębiorstwo potrzebuje do-

stępu do informacji, przede wszystkim w celu realizacji założonych celów, takich jak: 

− „utrwalenie pozycji rynkowej i przez to uzyskanie przewagi konkurencyjnej, 

− maksymalizowanie wyniku finansowego w długim horyzoncie czasowym, 
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− wzrost potencjału ekonomicznego, 

− zwiększenie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy (właścicieli)” 

[Skowronek, Sarjusz – Wolski 2008, 44-43]. 

Powyższe cele nie mogą być zrealizowane bez pozyskania szczegółowych danych 

w obszarach kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa. Realizacja bieżącej pro-

dukcji wymaga informacji o zapotrzebowaniu na surowce, półprodukty, podzespoły. 

Zrealizowanie zamówienia dla klienta poprzedza informacja o zgłaszanym przez 

niego zapotrzebowaniu. Fizyczne dostarczenie dóbr wymaga choćby informacji  

o miejscu docelowym dostawy, ilości zamówionych produktów, formie jego opako-

wania itd. Logistyka zatem zapewnia przedsiębiorstwu niezbędne surowce oraz 

pozwala dystrybuować wyprodukowane dobra. Przedsiębiorstwa działają w ramach 

łańcuchów dostaw, które stanowią „sieć partnerów, którzy w ramach wspólnego 

działania przekształcają podstawowy surowiec (faza zaopatrzenia) w wyrób gotowy 

(faza dystrybucji) o określonej wartości dla końcowych nabywców i zagospodarowu-

ją zwroty na każdym etapie. Każdy partner w łańcuchu dostaw jest bezpośrednio 

odpowiedzialny za proces, który podnosi wartość produktu. W ramach tego procesu 

następuje przekształcenie wkładu w postaci materiałów i informacji w wytwory  

w postaci dóbr i usług” [Harrison, Hoek 2010, 23]. Powyższe zależności sprawiają, że 

logistykę bardzo często rozumie się jako „metodę zarządzania łańcuchem dostaw  

w przedsiębiorstwie i pomiędzy przedsiębiorstwami, rozumianą jako planowanie, 

wdrażanie i kontrolę przepływu produktów wraz z przepływem informacji i finansów” 

[Gołembska 2009, 10]. Żaden łańcuch logistyczny nie mógłby skutecznie funkcjono-

wać bez bieżącej informacji. Realizacja każdego zamówienia wymaga wygenerowa-

nia danych, które są przekazywane do kontrahentów współpracujących w ramach 

łańcucha dostaw. Przepływy w procesie zarządzania łańcuchem dostaw obejmują 

informację jako kluczowy składnik systemu logistycznego organizacji. 

Warto w tym miejscu zdefiniować termin informacja oraz dane, rozumiane jako 

„rzeczy, fakty, na których można oprzeć się w wywodach” [Jashapara 2014, 32] lub 

też jako „surowe liczby i fakty odzwierciedlające jakiś pojedynczy aspekt rzeczywisto-

ści” [Griffin 2006, 724]. Informację należy interpretować jako „uporządkowanie 

danych lub ich przeanalizowanie w jakiś znaczący sposób” [Stoner, Freeman, Gilbert 

Jr. 2011, 589]. Każda informacja, żeby mogła być przydatna dla odbiorcy musi być 

dokładna, istotna oraz aktualna. W celu uniknięcia przeciążenia zbędnymi informa-

cjami przed jej wykorzystaniem należy dokonać wstępnej jej oceny oraz selekcji. 
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Działania takie zwiększają przydatność informacji dla jej użytkownika. Trzeba dodać, 

że selekcja oraz ocena informacji pozwala również dokonać wstępnej oceny istoty 

informacji dla jej odbiorcy. Informacje przepływają w organizacji w ramach przyjętej 

struktury organizacyjnej. Wykonywanie funkcji kierowniczej w stosunku do podle-

głych członków organizacji nie jest możliwe bez bieżącej wymiany informacji. Relacje 

takie występują również pomiędzy podmiotami łańcucha dostaw. Informacja wyge-

nerowana w jednej organizacji wywołuje działania w kolejnej. 

Informacja w każdej organizacji pozwala podejmować racjonalne decyzje, umoż-

liwia określanie nowych celów, opracowywanie strategii działania itp. Zakres działal-

ności logistycznej w organizacjach jest zależny od struktury oraz zadań i celów jakie 

realizuje organizacja. Współcześnie logistyka jest w pełni wspomagana przez syste-

my informatyczne, które pozwalają przetwarzać, generować oraz przechowywać 

ogromne ilości danych. Systemy teleinformatyczne pozwalają logistyce wspierać 

poszczególne procesy realizowane przez organizacje. Logistyka nie może być efek-

tywna bez skutecznego przepływu informacji. Informacja stanowi podstawę działań 

w obszarze logistyki, do których zaliczymy m.in.: 

− czynności związane z przemieszczaniem oraz składowaniem dóbr, 

− czynności magazynowania oraz składowania dóbr (zarówno nie-

zbędnych do produkcji jak i wyrobów gotowych),  

− manipulację materiałami oraz surowcami, 

− kontrolowanie i monitorowanie poziomu zapasów, 

− realizowanie zamówień klientów, 

− opracowywanie prognoz popytu, 

− opracowywanie planów produkcji, 

− realizację zakupów, 

− obsługę klienta, 

− logistykę zwrotną (czyli gromadzenie oraz usuwanie odpadów) [Coy-

le, Bardi, Langley 2010, 69]. 

Wymienione powyżej działania wymagają stałego dostępu do aktualnych da-

nych. Poszczególne procesy logistyczne wiążą się z generowaniem ogromnej ilości 

informacji. Przemieszczenie lub składowanie dobra wymaga precyzyjnej informacji  

o miejscu docelowego składowania i parametrach danego dobra (wadze, wymia-
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rach itp.). Ponadto bez dokładnych informacji o specyfice danego dobra nie można 

określić niezbędnego środka transportu do jego przemieszczenia. Proces składowa-

nia oraz magazynowania nieodłącznie powiązany jest z dostępem do bieżących 

informacji. Niemożliwe jest sprawne zarządzanie stanem magazynowym bez danych 

o miejscu składowania danego dobra oraz m.in. o jego stanie ilościowym czy termi-

nach przydatności. Gospodarka magazynowa wymaga aktualnych danych o stanach 

magazynowych poszczególnych dóbr. Wszystkie informacje w tym zakresie prze-

twarzane są poprzez systemy teleinformatyczne, które zapewniają szybki dostęp do 

bieżących danych. Kontrolowanie poziomu zapasów w przedsiębiorstwie jest infor-

macją o strategicznym znaczeniu. Stan zapasów determinuje proces produkcji lub 

świadczy o poziomie sprzedaży konkretnych wyrobów. Generowanie aktualnych 

informacji wymaga stałego zastosowania nowoczesnych systemów informatycznych 

pozwalających tworzyć ogromne bazy danych. Przedsiębiorstwa posiadają rozbu-

dowane bazy danych zawierające informacje ze wszystkich obszarów działania or-

ganizacji. Przetwarzanie dużych ilości danych powoduje konieczność częstej rozbu-

dowy infrastruktury informatycznej w celu jej dostosowania do zmieniających się 

potrzeb organizacji. 

Zrealizowanie zamówienia danego klienta jest możliwe jedynie po uzyskaniu 

specyfikacji określającej wymagania konkretnego odbiorcy lub kontrahenta w łańcu-

chu dostaw. Umożliwiają to systemy teleinformatyczne, dzięki którym możliwe jest 

szybkie przesyłanie danych dotyczących zamówienia. Wymaga to jednakże integracji 

systemów informatycznych podmiotów działających w ramach łańcucha dostaw. 

Proces realizacji zamówienia nieodzownie związany jest z jego obsługą, usprawniają 

go wyspecjalizowane systemy teleinformatyczne, dzięki którym możliwe jest przysy-

łanie dużych ilości informacji. Dzięki temu klienci mogą składać zamówienia poprzez 

globalną sieć teleinformatyczną (Internet). Umożliwia to szybsze złożenie i zrealizo-

wanie zamówienia, ponadto wdrożenie określonych rozwiązań informatycznych 

daje klientowi możliwość wyboru optymalnego dla niego dobra nie opuszczając 

siedziby przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania. 

Zwiększanie efektywności przedsiębiorstw wymusiło wdrożenie usprawnień pro-

cesów logistycznych również w zakresie przepływu informacji. Usługi logistyczne 

takie jak przemieszczanie dóbr oraz ich magazynowanie wymaga przetwarzania 

wielu danych. Informacja jest nieodzownym elementem procesów logistycznych. 

Zapewnienie usług logistycznych na odpowiednim poziomie wymaga wdrażania 
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coraz wydajniejszych systemów teleinformatycznych. Dzięki temu możliwe jest przy-

spieszenie procesu podejmowania decyzji przez menedżerów logistyki. Logistyka na 

szeroką skalę wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania 

informacją. Przykładowo zarządzanie realizacją usług transportowych wymaga sta-

łego dostępu do bieżących informacji o przemieszczających się pojazdach, ich lokali-

zacji itd. Aktualną informację w tym zakresie mogą zapewnić jedynie nowoczesne 

systemy lokalizacji pojazdu oraz śledzenia trasy jego przemieszczania, takie jak GPS, 

czyli Global Positioning System. GPS to satelitarny system umożliwiający wyznacze-

nie pozycji danego obiektu. System działa dzięki sygnałom wysyłanym przez satelity 

umieszczone na orbicie Ziemi [Remlein 2009, 160-163]. Wykorzystanie powyższego 

systemu umożliwia generowanie bieżących informacji o realizacji poszczególnych 

dostaw dla klientów. Ponadto system dostarcza bieżących informacji o przemiesz-

czaniu się konkretnych pojazdów. System ten usprawnia proces zarządzania flotą 

pojazdów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. 

Logistyka nie mogłaby funkcjonować bez bieżącej informacji. Determinuje ona 

wszystkie działania w obszarze zarządzania przepływami dóbr i usług, prowadzenia 

gospodarki magazynowej oraz obsługi klienta. W związku z powyższym duże zna-

czenie ma wiarygodność i bezpieczeństwo informacji będącej podstawą procesu 

decyzyjnego. 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W LOGISTYCE 

Technologie w zakresie generowania, przetwarzania oraz przesyłania informacji 

znalazły szerokie zastosowanie w logistyce. Konieczność szybkiej wymiany informacji 

do realizacji zadań logistyki przyczyniła się do wdrożenia wielu nowoczesnych roz-

wiązań teleinformatycznych. Jednakże postęp technologiczny oraz szerokie wyko-

rzystywanie ogólnie dostępnych sieci teleinformatycznych spowodowało powstanie 

zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji.  

Bezpieczeństwo informacji obejmuje wszystkie dane gromadzone oraz przetwa-

rzane w organizacji. Zatem obejmuje ono zarówno nowoczesne systemy teleinfor-

matyczne jak i dane generowane w tradycyjny sposób, np. odręczne notatki. Bezpie-

czeństwo informacji powinno zagwarantować, aby dane będące w posiadaniu orga-

nizacji nie zostały przetworzone w nieuprawniony sposób lub nie zostały udostęp-

nione nieuprawnionym do tego osobom lub podmiotom. Każda informacja gene-

rowana w organizacji powinna podlegać ochronie. Oczywiście poziom zastosowa-
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nych zabezpieczeń jest zależny od istoty i znaczenia danej informacji dla organizacji. 

Dane szczególnie wrażliwe dla przedsiębiorstwa muszą być szczególnie chronione. 

Wdrażanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa informacji wymaga szeregu 

nakładów finansowych oraz inwestycji. Należy zdawać sobie sprawę, że bezpieczeń-

stwo stanowi znaczący koszt dla organizacji, jednakże ujawnienie danych wrażliwych 

o firmie może spowodować ogromne straty finansowe oraz wizerunkowe. Każdy 

klient oraz kontrahent chce mieć pewność, że jego wrażliwe dane podlegają ochro-

nie i nie są narażone na ujawnienie osobom postronnym. W związku z powyższym 

organizacje obowiązane są chronić bezpieczeństwo danych. System zarządzania 

bezpieczeństwem informacji musi zagwarantować, że systemy informacyjne wyko-

rzystywane przez organizację zapewniają poufność, integralność oraz dostępność 

informacji i usług1. Poufność systemów teleinformatycznych należy rozumieć jako 

właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieu-

poważnionym osobom i podmiotom. Integralność oznacza, że zasób systemu telein-

formatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony, natomiast do-

stępność określa, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzy-

stania na żądanie w określonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w sys-

temie teleinformatycznym2. Bezpieczeństwo informacji obejmuje wszystkie dane 

przetwarzane w organizacji. Odręcznie sporządzone zestawienie zrealizowanych 

zamówień może być potencjalnie dla konkurencji równie cenną informacją jak do-

stęp do bazy klientów.  

Procesy logistyczne wymagają przetwarzania bardzo dużej ilości danych. Szerokie 

wykorzystywanie w logistyce systemów teleinformatycznych poza wieloma zaleta-

mi, stanowi również znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Przykładowo 

ujawnienie lub kradzież danych dotyczących wymiany dóbr w ramach łańcucha 

dostaw, stanowi dla konkurencji cenne źródło informacji. Dane generowane w tym 

procesie mogą świadczyć o kondycji przedsiębiorstwa, jego planach rozwojowych, 

                                                           
1 Osiągniecie podstawowych wymogów jest możliwe poprzez wdrożenie w organizacji 
wytycznych zawartych w Polskich Normanach: PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 20000-
1:2007, PN-ISO/IEC 20000-2:2007, PN-ISO/IEC 17799, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 
24762. 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informa-
cji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycz-
nych, Dz. U. z 2012 r., poz. 526 ze zm. § 2. 
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kanałach dystrybucji itd. Ponadto informacje przekazywane pomiędzy podmiotami 

mogą być źródłem wiedzy o przyjętych strategiach działania czy też polityce ceno-

wej. Stosowane w logistyce systemy wymiany informacji, systemy zarządzania rela-

cjami z klientami oparte są przede wszystkim na przepływie danych poprzez sieci 

teleinformatyczne. Praktyka dowodzi, że najbezpieczniejszy jest system teleinforma-

tyczny nie posiadający połączenia ze światem zewnętrznym. Jednakże w powyższym 

przypadku również istnieje zagrożenie ujawnienia ważnych danych, którym jest 

użytkownik systemu mający do niego bezpośredni dostęp. Zatem taka sytuacja rów-

nież wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, w postaci niepowtarzal-

nych identyfikatorów użytkowników (loginów) oraz rozbudowanego systemu haseł. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji procesów lo-

gistycznych wymaga przeprowadzenia kompleksowej analizy zagrożeń. Analiza ryzy-

ka w obszarze bezpieczeństwa informacji stanowi podstawę do wdrożenia odpo-

wiednich zabezpieczeń. Najwięcej zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w logisty-

ce związanych jest z systemami teleinformatycznymi, które mają połączenie z glo-

balną siecią Internet. Warto w tym miejscu przedstawić różnicę między bezpieczeń-

stwem teleinformacyjnym a teleinformatycznym. Bezpieczeństwo teleinformacyjne 

obejmuje „zakres form wymiany, przechowywania i przetwarzania informacji, ogra-

niczonego do technicznych środków łączności (przez telefony stacjonarne i komór-

kowe, radiostacje, sieci i systemy komputerowe). Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

dotyczy informacji przesyłanych, przechowywanych i przetwarzanych w sieciach  

i systemach teleinformatycznych” [Liderman 2009, 11-12]. Zgodnie z powyższymi 

definicjami bezpieczeństwo informacji w logistyce obejmuje oba obszary oraz już 

wcześniej wspomniane tradycyjne formy wymiany danych (odręczne zapiski, foto-

kopie danych itp.). Logistyka, poza systemami teleinformatycznymi, wykorzystuje 

również do przepływu informacji inne systemy łączności. Obsługa klienta poza wyko-

rzystaniem systemów informatycznych jest również realizowana, np. w wyniku tele-

fonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na daną usługę. Przykładem może być 

choćby transport osób realizowany na podstawie telefonicznego zgłoszenia klienta. 

Kolejnym obszarem jest świadczenie pomocy poszkodowanym w ramach systemu 

ratownictwa medycznego, gdzie system jest uruchamiany przede wszystkim po 

wpłynięciu zgłoszenia telefonicznego. Również w tych obszarach ważne jest zapew-

nienie bezpieczeństwa danych generowanych na potrzeby realizacji danych usług. 

Obecnie rejestracja zgłoszeń telefonicznych w ww. przypadkach odbywa się przy 
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pomocy systemów teleinformatycznych, które ułatwiają zarządzanie poszczególny-

mi procesami. Ujawnienie zapisów nagrywanych rozmów z klientami może narazić 

klientów oraz organizacje na poważne konsekwencje.  

Kolejnym ważnym obszarem logistyki, który wymaga wdrożenia nowoczesnych 

systemów bezpieczeństwa informacji, jest wymiana danych poprzez sieci teleinfor-

matyczne. Wymiana danych pomiędzy kontrahentami odbywa się w większości 

przypadków poprzez systemy teleinformatyczne. Najwięcej zagrożeń dla bezpie-

czeństwa danych występuje w ogólnie dostępnej sieci Internet. Rosnąca liczba użyt-

kowników powoduje wzrost zagrożeń dla bezpiecznego przesyłania danych pomię-

dzy podmiotami. Najczęściej włamania do sieci informatycznych przedsiębiorstw są 

dokonywane przez tzw. hackerów. Są to osoby lub grupy osób posiadające wysoką 

wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi i użytkowania systemów teleinformatycz-

nych. Posiadane przez nich kwalifikacje i umiejętności pozwalają na omijanie zabez-

pieczeń stosowanych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane przez nich działania 

mają różny charakter i wiążą się z tzw. „cyberterroryzmem czyli z przestępstwem  

o charakterze terrorystycznym popełnionym w cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń jest 

definiowana jako przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez 

systemy teleinformatyczne” [Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni … 2013, 5]. 

Dynamiczny wzrost ilości zagrożeń dla bezpieczeństwa danych przyczynił się do 

opracowania szeregu wytycznych oraz norm w tym zakresie. Obowiązujące na ca-

łym świecie wytyczne obejmują zarówno zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

jak i zarządzanie procesami informatycznymi w organizacjach. Najbardziej rozpo-

wszechnione są międzynarodowe normy ISO (w Polsce wdrażane jako Polskie Nor-

my przez Polski Komitet Normalizacji). Normy stanowią swoisty katalog wytycznych, 

które umożliwiają organizacji sprawne zarządzanie procesami. Każda organizacja  

w oparciu o wskazane w normach wytyczne musi wdrożyć własny system zarządza-

nia bezpieczeństwem informacji. System ten musi uwzględniać specyfikę danej 

organizacji.  

W związku z tym każdy proces logistyczny realizowany przez przedsiębiorstwo 

powinien zostać poddany szczegółowej analizie pod kątem potencjalnych zagrożeń. 

Na podstawie analizy ryzyka można opracować wewnętrzne procedury bezpieczeń-

stwa informacji oraz systemów informatycznych. Obecnie nie jest możliwe wdroże-

nie efektywnego systemu bezpieczeństwa informacji bez skutecznego zarządzania 

systemami informatycznymi.  
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Tabela 1. Zestawienie najważniejszych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa informacji 

Lp. Nazwa Polskiej Normy Kluczowe obszary i zagadnienia ujęte w normie 

1. 

Polska Norma PN-ISO/IEC 27001. Techni-
ka informatyczna. Techniki bezpieczeń-
stwa. Systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji 

Norma przedstawia ogólne wytyczne w zakresie 
możliwego do opracowania i wdrożenia w organi-
zacji modelu systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji w organizacjach. Norma przed-
stawia ogólne założenia związane z procesem 
planowania, wdrażania, zarządzania i kontrolowa-
nia ww. procesu. 

2. 
Polska Norma PN-ISO/IEC 20000-1:2007 
Technika informatyczna. Zarządzanie 
usługami. Część 1: Specyfikacja 

Norma przedstawia ogólne wytyczne w zakresie 
zintegrowanego podejścia do skutecznego świad-
czenia klientom usług w obszarze informatyki. 

3. 
Polska Norma PN-ISO/IEC 20000-2:2007 
Część 2: Reguły postępowania. 

Norma przedstawia ogólne wytyczne w zakresie 
wdrożenia w organizacji standardu jakości określo-
nego w normie w obszarze zarządzania usługami 
informatycznymi. 

4. 

Polska Norma PN-ISO/IEC 17799 - Tech-
nika informatyczna, Techniki bezpieczeń-
stwa, Praktyczne zasady zarządzania 
bezpieczeństwem informacji 

Norma przedstawia ogólne wytyczne w zakresie 
wdrożenia w organizacji zaleceń dotyczących 
opracowania i rozwoju skutecznego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

5. 

Polska Norma PN-ISO/IEC 27005 Technika 
informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, 
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie 
informacji 

Norma przedstawia ogólne wytyczne w zakresie 
wdrożenia przez organizacje usystematyzowanego 
procesie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpie-
czeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem systemów teleinformatycznych. Przedmioto-
wa zawiera wytyczne zgodne dla systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji (opisanego  
w Polskiej Normie PN-ISO/IEC 17799). 

6. 

Polska Norma PN-ISO/IEC 24762 Technika 
informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. 
Wytyczne dla usług odtwarzania techniki 
teleinformatycznej po katastrofie. 

Norma zawiera ogólne wytyczne w dotyczące 
eksploatacji systemu zarządzania bezpieczeństwem  
w obszarze ponownego odtworzenia systemów 
teleinformatycznych organizacji, które uległy znisz-
czeniu lub uszkodzeniu w wyniku wystąpienia 
nieprzewidzianych czynników zewnętrznych (poża-
ru, powodzi, katastrofy budowlanej, konfliktu 
zbrojnego, zamachu terrorystycznego itp.). Proces 
odtwarzania systemów informatycznych organiza-
cji związany jest z tzw. zapewnieniem ciągłości 
działania organizacji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Polskich Norm (PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 20000-1:2007, 

PN-ISO/IEC 20000-2:2007, PN-ISO/IEC 17799, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762). 

Normy zawierają wskazówki dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji 

oraz zarządzania i gospodarowania dostępnymi zasobami teleinformatycznymi or-

ganizacji. Wdrażanie wytycznych określonych w normie nie zwalnia kierownictwa 

organizacji z obowiązku stałego monitorowania zmian oraz zagrożeń w zakresie 
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bezpieczeństwa informacji. Tylko stałe doskonalenie organizacji oraz szkolenia dla 

pracowników mogą chronić kluczowe dla organizacji informacje. Polski Komitet 

Normalizacji opublikował szereg międzynarodowych norm w zakresie bezpieczeń-

stwa informacji i zarządzania systemów teleinformatycznych w organizacjach, ze-

stawienie kluczowych norm zawarto w tabeli 1. 

Poza powyższymi normami funkcjonują na świecie również inne wytyczne 

w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania systemami informatycz-

nymi. Jedną z wytycznych są standardy COBIT, opracowane przez IT Gover-

nance Institute w Stanach Zjednoczonych [Standardy COBIT 4.1 … 

http://www.itgi.org]. Standardy „Control Objectives for Information and rela-

ted Technology (CobiT), czyli cele kontroli nad technologiami informatyczny-

mi i pokrewnymi, stanowią zbiór dobrych praktyk pogrupowanych w domeny  

i procesy i prezentujący odpowiednie działania w zrozumiałym i logicznym 

porządku. Dobre praktyki CobiT odzwierciedlają wspólne stanowisko eksper-

tów” [CobiT 4.1 Metodyka …, 5, www.itgi.org]. Powyższe wytyczne zostały 

opracowane w celu popularyzowania dobrych praktyk w zakresie bezpie-

czeństwa informacji i zarządzania systemami teleinformatycznymi.  

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W LOGISTYCE  

Bezpieczeństwo informacji stanowi ważny obszar zarządzania każdą organizacją. 

Postęp technologiczny oraz wzrost wymiany danych spowodował, że problematyka 

zabezpieczenia informacji wymaga od właścicieli oraz kierownictwa wdrożenia wielu 

systemowych rozwiązań w tym zakresie. Każde przedsiębiorstwo indywidualnie 

musi opracować wewnętrzne regulacje określające zasady bezpieczeństwa informa-

cji obejmujące wszystkie procesy, w tym logistyczne. Poza rozwiązaniami procedu-

ralnymi ważne jest również stosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych oraz 

informatycznych, zapewniających bezpieczeństwo informacji na poziomie istotnym 

dla firmy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w logistyce wymaga od przedsiębior-

stwa wdrożenia procedur oraz odpowiednich zabezpieczeń fizycznych i logicznych 

(systemy dostępu do danych, hasła itp.). Kluczowym elementem systemu bezpie-

czeństwa informacji jest opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, która 

powinna zawierać: 
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− zestawienie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w którym prze-

twarzane oraz przechowywane są informacje (wykaz biur, magazynów itp.), 

− zestawienie zbiorów danych wraz ze wskazaniem konkretnego oprogramo-

wania wykorzystywanego do przetwarzania informacji w procesach logi-

stycznych, 

− charakterystykę sposobu wymiany oraz przepływu danych pomiędzy po-

szczególnymi systemami informatycznymi użytkowanymi przez organizację, 

− określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapew-

nienia poufności, integralności i rozliczalności (rozumianej jako właściwość 

zapewniającą, że działania danej organizacji mogą być przypisane w sposób 

jednoznaczny tylko temu podmiotowi) przetwarzanych w organizacji infor-

macji1. 

Opracowanie oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa jest jednym z ele-

mentów, prowadzących do zastosowania odpowiednich rozwiązań technicz-

nych i organizacyjnych. Pomocne w tym zakresie mogą być przytoczone wy-

żej Polskie Normy. Zgodnie z nimi opracowano szereg wytycznych oraz ak-

tów prawnych, które stanowią dla organizacji cenną wskazówkę jak opraco-

wać system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Opierając się na ogól-

nie dostępnych wytycznych zawartych w aktach prawnych, można określić 

minimalne wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Organizacja, aby wprowadzić skuteczny system bezpieczeństwa informacji 

powinna: 

− wdrożyć system aktualizacji obowiązujących w organizacji regulacji 

wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia 

oraz pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji prze-

twarzanych w przedsiębiorstwie, 

− monitorować stan posiadanego sprzętu oraz oprogramowania wyko-

rzystywanego do przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie, 

                                                           
1 Opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych, Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024, § 4. 
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− prowadzić okresowy przegląd oraz analizę potencjalnych zagrożeń 

(ryzyk) w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz systemów telein-

formatycznych w przedsiębiorstwie, 

− dążyć do doskonalenia umiejętności oraz kompetencji pracowników 

zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, w celu zapew-

nienia posiadania przez nich aktualnych uprawnień umożliwiających 

im skuteczną realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeń-

stwa informacji, 

− przeprowadzać okresowe szkolenie pracowników firmy przetwarza-

jących dane ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zagroże-

nia bezpieczeństwa informacji oraz skutków naruszenia zasad bez-

pieczeństwa informacji, w celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa danych, 

− wprowadzać systemy ochrony przetwarzanych informacji przed ich 

kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóce-

niami, 

− wdrażać skuteczne systemy dostępu do informacji przetwarzanych  

w firmie, 

− wdrożyć procedury prowadzące do ustalenie przyczyn oraz osób od-

powiedzialnych za wystąpienie przypadków naruszenia bezpieczeń-

stwa informacji, 

− wdrożyć w przedsiębiorstwie skuteczne środki uniemożliwiające nie-

autoryzowany dostęp do systemów operacyjnych, usług sieciowych 

oraz aplikacji wykorzystywanych w firmie, 

− wdrożyć procedury oraz mechanizmy zapewniające bezpieczną pra-

cę przy mobilnym przetwarzaniu informacji przez pracowników oraz 

przy pracy na odległość, 

− wdrożyć procedury oraz mechanizmy zabezpieczające informacje  

w sposób uniemożliwiający nieuprawnione jej ujawnienie, modyfika-

cje, usunięcie lub zniszczenie, 

− wdrożyć w umowach serwisowych podpisanych z usługodawcami 

zapisy gwarantujące organizacji odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

informacji, 
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− wdrożyć procedury oraz mechanizmy minimalizacji ryzyka kradzieży 

informacji i urządzeń teleinformatycznych, w tym urządzeń mobil-

nych, 

− wdrożyć procedury oraz mechanizmy zapewniające firmie odpo-

wiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, 

polegający przede wszystkim na: 

 bieżącej dbałości o aktualizację użytkowanego w firmie opro-

gramowania, 

 minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w przypadku wystą-

pienia awarii, 

 ochronie przed błędami, utratą danych, nieuprawnioną modyfi-

kacją danych, 

 stosowaniu mechanizmów szyfrowania danych w sposób ade-

kwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa, 

 zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych, 

 redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych 

podatności technicznych systemów teleinformatycznych, 

 niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujaw-

nionych podatności systemów teleinformatycznych na możli-

wość naruszenia bezpieczeństwa, 

 kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowied-

nimi normami, wytycznymi i politykami bezpieczeństwa, 

− wdrożyć procedury oraz mechanizmy zapewniające bezzwłoczne 

zgłaszanie incydentów naruszenia w firmie bezpieczeństwa informa-

cji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie pod-

jęcie działań korygujących; 

− wdrożyć obowiązek okresowego przeprowadzania audytu bezpie-

czeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych wykorzy-

stywanych przez przedsiębiorstwo1. 

                                                           
1 Opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów  
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
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Przytoczone powyżej wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem 

informacji mają także szerokie zastosowanie w logistyce. Menedżerowie 

logistyki nie mogliby sprawnie zarządzać procesami logistycznymi w przed-

siębiorstwie bez dostępu do aktualnych danych. Realizacja poszczególnych 

czynności w każdym procesie logistycznym (pakowania, magazynowania, 

kompletacji, przemieszczania dóbr itd.) nie jest możliwa bez pozyskiwania 

bieżących informacji. Logistyka musi zapewnić szybką realizację dostaw do 

odbiorcy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Szerokie wykorzy-

stywanie możliwości handlu elektronicznego sprawia, że logistyka staje się 

kluczowym usługodawcą dla firm świadczących tego typu usługi. Specyfika e-

usług i handlu elektronicznego wymaga, by zamówiony przez klienta produkt 

był dostarczony odbiorcy w jak najszybszym terminie. Rosnąca ilość sklepów 

wirtualnych sprawia, że logistyka zwiększa stale swój zakres działania i obsłu-

gi podmiotów gospodarczych. Presja czasu, jaka występuje w handlu elek-

tronicznym, przy jednocześnie ograniczonych zasobach może powodować 

niewłaściwą ocenę danej informacji, szczególnie przy weryfikacji dużych ilo-

ści zamówień do realizacji. Generalnie procesy logistyczne mają zapewnić 

organizacji szybką realizację danego zamówienia oraz dostarczenie aktualnej 

informacji np. o stanach zapasów. Od szybkości przepływu informacji zależy 

terminowość oraz jakość realizacji zadań w zakresie logistyki. Problem ten 

jest również dostrzegalny w zakresie usług przesyłek kurierskich, gdzie wia-

rygodna informacja determinuje czas realizacji danego zlecenia. Dlatego też 

bardzo ważne, żeby zabezpieczyć systemy informatyczne przed nieautory-

zowanym dostępem lub modyfikacją. Dotyczy to wszystkich usług świadczo-

nych poprzez portale internetowe. Ewentualne włamanie do internetowego 

serwisu może skutkować utratą danych klientów oraz wprowadzeniem przez 

hackera modyfikacji, które sparaliżują pracę firmy elektronicznej. W związku 

z powyższym nowoczesne organizacje inwestują bardzo duże środki finan-

sowe w rozbudowywanie infrastruktury oraz systemów teleinformatycznych. 

Dbają one również o modernizację istniejących zabezpieczeń przetwarza-

nych informacji. Pozwala to zminimalizować ewentualne zagrożenia dla bez-

pieczeństwa danych. 

                                                                                                                                        
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 526 ze 
zm., § 20. 
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Zwiększenie się ilości generowanych informacji w procesach logistycznych 

oraz ich wymiany pomiędzy uczestnikami łańcuchów dostaw, powoduje ko-

nieczność wzmocnienia systemu ochrony danych. Dotyczy to w szczególności 

systemów korzystających z ogólnie dostępnych sieci teleinformatycznych. 

Rozwój wspomnianych wcześniej usług świadczonych drogą elektroniczną 

powoduje konieczność wzmożonej ochrony danych i użytkowników. Należy 

sobie jednak zdawać sprawę, że nawet najlepsze systemy bezpieczeństwa 

nie dają całkowitej gwarancji ochrony danych. Zmiany w technologiach in-

formacyjnych postępują na tyle szybko, że organizacje nie zawsze mogą 

sprostać nowym zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Poza tym zawsze istnieje 

potencjalne ryzyko wystąpienia incydentu związanego z utratą danych spo-

wodowaną działaniem człowieka. Każdy członek organizacji stanowi poten-

cjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji. Dlatego też bardzo ważne 

jest uświadamianie oraz szkolenie pracowników w tym zakresie. 

Bardzo ważną rolę w procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji  

w firmie odgrywa zarządzanie zmianą w obszarze systemów teleinforma-

tycznych. Pojawienie się nowych zagrożeń powinno stymulować kierownic-

two firmy do podejmowania działań zmierzających do wdrażania nowych 

rozwiązań adekwatnych do zmian w tym zakresie. Bez takich działań organi-

zacji może zagrażać utrata danych, która może przynieść straty trudne do 

oszacowania, a może wręcz zaważyć na pozycji rynkowej firmy. 

PODSUMOWANIE 

Informacje zawsze stanowiły bardzo ważne dobro każdej organizacji. Ochrona 

danych posiadanych przez przedsiębiorstwo wymaga zastosowania wielu rozwiązań, 

zarówno metodologicznych jak i technicznych. Bezpieczeństwo informacji w obsza-

rze logistyki powinno być jednym z obszarów zarządzania bezpieczeństwem infor-

macji przedsiębiorstwa. Zmiany techniki przetwarzania i gromadzenia danych po-

wodują nowe zagrożenia w tym zakresie. Zawsze w organizacji istniało ryzyko utraty 

informacji, jednakże postęp technologiczny, wdrożenie handlu elektronicznego oraz 

sieć Internet zwiększyło potencjalnie katalog tych zagrożeń. Przed erą rewolucji 

informatycznej, trudniej było uzyskać dostęp do danych bez fizycznej obecności  

w siedzibie organizacji. Dynamiczny rozwój Internetu poza wieloma zaletami, przy-

czynił się także do szerokiego otwarcia nowych „drzwi” do zasobów informacyjnych 
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przedsiębiorstw. Dzisiaj wystarczy jedynie dostęp do sieci oraz posiadanie odpo-

wiednich umiejętności oraz narzędzi informatycznych, aby dane firmy były dostępne 

dla niepowołanej osoby. Przyczynia się do tego również wzrost ilości usług świad-

czonych drogą elektroniczną. Bardzo często Internetowe serwisy stają się przedmio-

tem ataku hackerów, którzy testują poziom zabezpieczeń stosowanych przez wirtu-

alne firmy. 

Logistyka pełni w organizacjach bardzo ważną funkcję, ponieważ zapewnia prze-

pływy dóbr pomiędzy podmiotami. Poszczególne procesy logistyczne nie mogą być 

realizowane bez skutecznego przepływu informacji. Informacja odgrywa w logistyce 

kluczową rolę, ponieważ zależy od niej realizacja poszczególnych czynności w okre-

ślonym miejscu i terminie. Zaplanowanie oraz zrealizowanie dostawy nie byłoby 

możliwe bez pozyskania danych potrzebnych do przygotowania i dostarczenia dobra 

w wyznaczonym terminie w określone miejsce. Zwiększająca się ilość przedsię-

biorstw korzystających z zewnętrznych usług logistycznych powoduje konieczność 

zwiększania skuteczności przepływu informacji. Nieuprawniony dostęp do danych 

generowanych przy realizacji jakiejkolwiek usługi logistycznej (magazynowania, 

transportu, pakowania itp.) może mieć poważne konsekwencje dla firm współpracu-

jących w łańcuchu dostaw. Każda taka sytuacja stanowi bowiem poważne zagroże-

nie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego też bardzo ważne jest wdrażanie 

skutecznych i nowoczesnych systemów bezpieczeństwa informacji. 

Bezpieczeństwo informacji w logistyce wymaga zastosowania wielu rozwiązań 

organizacyjnych i technicznych stosowanych na całym świcie. Wypracowane wy-

tyczne oraz normy dotyczące bezpieczeństwa informacji są uniwersalne i mogą być 

wdrażane w każdej organizacji. Oczywiście ich wdrożenie będzie zależne od specyfiki 

realizowanych zadań oraz liczby podmiotów i użytkowników systemu. Zaniechanie 

działań w tym zakresie nie zapewni skutecznej ochrony danych przetwarzanych 

przez organizację. 

Bezpieczeństwo informacji jest zagadnieniem, które będzie nadal się rozwijać 

wraz z postępem technologicznym oraz rosnącą liczbą użytkowników. Należy zakła-

dać, że również procesy logistyczne będą wymagać ciągłego doskonalenia w obsza-

rze bezpieczeństwa informacji. Bez działań w tym zakresie organizacje będą zawsze 

narażone na nieuprawniony dostęp do danych, ich modyfikację lub wręcz na utratę 

informacji [Dziekański 2012].  
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WSTĘP 

Coraz popularniejszym narzędziem kształtowania procesów rozwoju społecz-

no-gospodarczego w samorządzie gminnym staje się strategia rozwoju. Podejście 

strategiczne stanowi próbę odejścia od bieżącego zarządzania gminą na rzecz 

zarządzania długookresowego, obejmującego w sposób całościowy wszystkie 

najważniejsze procesy ekonomiczne, społeczne czy środowiskowe, zachodzące  

w przestrzeni lokalnej. Sformułowanie strategii jest jedynie początkiem skompli-

kowanej drogi zmierzającej do osiągnięcia pożądanych efektów rozwojowych na 

terytorium gminy.  

Dużo trudniejszym zadaniem niż samo opracowanie strategii jest jej wdroże-

nie, a zwłaszcza przełożenie wytyczonych zamierzeń na wymiar bieżących działań 

[Ignacy, Kopyciński 2008, 106]. Celem artykułu jest przedstawienie  roli samorządu 

terytorialnego jako głównego inicjatora zrównoważonego rozwoju gospodarki 

lokalnej na przykładzie gminy Ożarów. 

SAMORZĄD TERYTORIALNY CZYNNIKIEM ROZWOJU LOKALNEGO  

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w zakresie swoich 

kompetencji posiada szereg instrumentów umożliwiających swobodne modelowa-

nie jej przestrzeni społeczno - gospodarczej. W celu rozwoju gospodarczo - społecz-

nego gminy zachodzi konieczność planowania, działania w odpowiednim horyzoncie 

czasowym, przy uwzględnieniu realnych potrzeb rynku. Ważnym zadaniem jednost-

ki samorządowej jest wyznaczenie wizji jej rozwoju poprzez rozwój lokalnej prze-

strzeni społeczno-gospodarczej. Aby gmina sukcesywnie realizowała zamierzone 

działania, wizja jej rozwoju powinna być kreowana przy uwzględnieniu realiów oto-

czenia [Kochmańska, 102, http://www.sbc.org.pl]. Poziom lokalny jest najwłaściwszy 

dla zapoczątkowania równoważenia rozwoju, gdzie szczególną rolę odgrywają sa-

morządy terytorialne [Dziekański 2011; Dziekański 2014, Dziekański 2015].  

Rola ta wynika zasadniczo z samej natury jednostek terytorialnych, które pełnią 

funkcję gospodarza na swoim obszarze, jak i z ustawowych obowiązków, zgodnie  

z którymi gmina musi wypełniać zadania w zakresie kształtowania życia środowi-

ska lokalnego. Struktury samorządowe są w stanie w najbardziej odpowiedni spo-

sób ukierunkować rozwój lokalny na rozwiązanie podstawowych problemów spo-
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łeczno-ekonomicznych danej jednostki terytorialnej i zagwarantować prymat inte-

resu ogólnospołecznego nad indywidualnym [Parysek 2001, 213-228]. 

PLANOWANIE STRATEGICZNE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Planowanie rozwoju jest jedną z podstawowych dziedzin działalności każdej 

władzy. Planują nie tylko wielkie korporacje i właściciele małych firm, ale również 

władza publiczna poszczególnych jednostek administracyjnych. Zbudowanie stra-

tegii zrównoważonego rozwoju poprzedzone jest zawsze wnikliwą analizą stanu 

gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji rozwojowych.  

Taka diagnoza daje możliwość lepszego wykorzystania posiadanego potencja-

łu. Budowa strategii jest niezbędnym elementem w prawidłowym zarządzaniu 

każdą gminą. Strategia zrównoważonego rozwoju daje gminie możliwość racjo-

nalnego dysponowania i wykorzystywania gminnych środków budżetowych.  

Unika się zbędnych dyskusji na temat kierunków ich wykorzystania, gdy pewne 

decyzje uzgodnione zostały już wcześniej, przy wyznaczeniu priorytetowych kie-

runków rozwoju. Posiadanie strategii jest niezwykle istotnym elementem przy 

staraniu się o różne środki finansowe z zewnątrz. Uzyskanie przez gminę kredytu, 

bezzwrotnej dotacji z agencji czy funduszy jest znacznie łatwiejsze, gdy się posiada 

dobrze uzasadniony i przemyślany plan działań [Kłodziński 1999, 72-74]. 

Gmina Ożarów stanęła również przed koniecznością rozwiązania wielu istot-

nych problemów, mających bezpośredni wpływ na poziom życia mieszkańców  

i warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Niezbędnym stało się 

wdrożenie nowego systemu zarządzania gminą, a więc zarządzania strategiczne-

go, czyli procesu ukierunkowanego na przyszłość [http://bip.ozarow.pl]. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY OŻARÓW 

Gmina Ożarów jest to gmina miejsko-wiejska położona w północno - wschod-

niej części województwa świętokrzyskiego. Miasto Ożarów jest siedzibą gminy,  

w skład której wchodzą 34 sołectwa.  

Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a Ożarów leży na ich 

przecięciu. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Władze samorządu do-

strzegając konieczność wdrożenia systemu zarządzania strategicznego, jako pod-

stawy racjonalnego i efektywnego sterowania procesami rozwoju gminy w celu 
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tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców, podjęły decy-

zję o przystąpienia do aktualizacji dotychczasowej strategii rozwoju gminy.  

Było to spowodowane faktem zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań 

rozwoju gminy, w tym zwłaszcza integracji Polski z Unią Europejską i wynikającymi stąd 

możliwościami ubiegania się o środki pomocowe na współfinansowanie inwestycji.  

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Ożarów do 2020 roku została opra-

cowana w 2004r. Proces opracowywania niniejszego dokumentu podzielono 

(zgodnie z metodyką planowania strategicznego) na następujące merytoryczne 

etapy: 

1. ETAP I - Przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju Gminy Oża-

rów (uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz wskazanie 

głównych problemów dalszego jego rozwoju),  

2. ETAP II - Sformułowanie celów rozwoju Gminy Ożarów oraz określe-

nie zadań realizacyjnych.  

Przy formułowaniu Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Ożarów do 2020 

roku wzięto pod uwagę ustalenia dokumentów strategicznych opracowanych na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Stąd też strategiczne i operacyj-

ne cele rozwoju zawarte w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy zostały 

opracowane zgodnie z celami i priorytetami zawartymi w dokumentach strate-

gicznych samorządów wyższych szczebli. Umożliwiło to, z formalnego punktu 

widzenia, ubieganie się gminy o dofinansowanie przewidzianych do realizacji 

przedsięwzięć rozwojowych, w tym inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Eu-

ropejskiej.  

Dokument strategiczny powstał przy dużym udziale merytorycznym społecz-

ności lokalnej, a jego projekt został poddany szerokim konsultacjom społecznym.  

W związku z tym proces planistyczny miał charakter uspołeczniony 

[http://bip.ozarow.pl/index.php?id=15 ]. 

WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY  

Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju gminy Ożarów uzależnione są od zaspo-

kojenia potrzeb społecznych, potrzeb gospodarki lokalnej, ochrony środowiska przy-

rodniczego i dziedzictwa kulturowego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 
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współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, czy 

też promocji gminy oraz działalności organizacji pozarządowych. 

Stwarzając strategie gminy, jej uwarunkowania rozwoju wewnętrznego analizo-

wano w kategorii silnych i słabych stron. Wzięto pod uwagę czynniki stymulujące  

i wspierające dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy, a także czynniki ograni-

czające i hamujące jej rozwój [http://bip.ozarow.pl/] (tab. 1.). 

Tabela 1. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy gminy Ożarów 

(wybrane elementy) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Posiadanie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

Brak wykorzystania alternatywnych źródeł ener-
gii, na przykład pochodzącej z biomasy. 

Bogate złoża kopalin mineralnych – wapieni, iły, 
lessy, żwiry, pospółki i piaski. 

 Znaczne rozmiary rejestrowanego bezrobocia. 

Funkcjonowanie na terenie Gminy Cementowni 
„Grupa Ożarów” S.A., należącej do CRH – mię-
dzynarodowej grupy działającej w branży mate-
riałów budowlanych – największy w Polsce 
zakład produkujący cement. 

Brak organizacji producentów rolnych  i ogrodni-
czych działających w celu osiągania lepszych 
warunków sprzedaży oraz zakładów przetwór-
stwa rolno-spożywczego. 

Dogodne warunki przyrodniczo - środowiskowe 
do rozwoju produkcji rolnej metodami biologicz-
nymi i produkcji zintegrowanej. 

Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych – 
gospodarstwa o powierzchni do 5 ha stanowią 
47,7% ich ogółu, a zaledwie 19,9 % to gospodar-
stwa o powierzchni ponad 15 ha. 

Stosunkowo niskie ceny gruntów i nieruchomo-
ści. 

Brak działalności alternatywnej dla produkcji 
rolniczej. 

Duże rezerwy terenowe pod rozwój różnych 
funkcji. Wolne obiekty i tereny przemysłowe do 
zagospodarowania. 

Stały, choć niewielki, spadek liczby mieszkańców 
gminy. 

Warunki sprzyjające do rozwoju agroturystyki  
i rolnictwa ekologicznego. 

Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej. 

Wysoki poziom edukacji w szkołach gminnych. Migracja dobrze wykwalifikowanej młodzieży 
poza obszar gminy. 

Bogate zasoby wód podziemnych, które odpo-
wiadają wymaganiom norm dla wód pitnych bez 
uzdatniania. 
 
 
 

Słaba i nieskoordynowana polityka promocyjna 
gminy Ożarów. Brak kompleksowego programu 
promocji gminy w kraju i zagranicą. Gmina nie 
uczestniczy w międzynarodowych targach typu 
„Invest City” w celu nawiązania kontaktów  
z potencjalnymi inwestorami. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://bip.ozarow.pl/ [11.10.2014]. 

Podstawą do formułowania problemów rozwojowych gminy były wyniki 

przeprowadzonej analizy uwarunkowań, a zwłaszcza identyfikacja zagrożeń 

rozwojowych, tkwiących w jej otoczeniu oraz słabych stron.  Strategiczne 

http://bip.ozarow.pl/
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problemy dalszego rozwoju gminy Ożarów były rozpatrywane w czterech 

kategoriach strategicznych, a mianowicie: 

− sprawności oraz niezawodności funkcjonowania obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej, w tym służących ochronie środowiska 

przyrodniczego, 

− ilości oraz jakości funkcjonowania usług społecznych (edukacja, 

ochrona zdrowia i opieka społeczna, kultura i sztuka, sport i rekrea-

cja, bezpieczeństwo publiczne), a także stanu mieszkalnictwa, w tym 

komunalnego (nowe budownictwo, stan techniczny istniejących za-

sobów), 

− atrakcyjności gminy dla dalszego rozwoju mieszkalnictwa, istnieją-

cych firm i lokalizowania się nowych inwestorów oraz funkcji rekrea-

cyjno-wypoczynkowych, 

− powiązań transportowych gminy z otoczeniem (drogi kołowe, zbio-

rowa komunikacja publiczna). 

Efektem takiego podejścia było zdefiniowanie głównych problemów roz-

wojowych, których rozwiązanie lub złagodzenie ich niepożądanych skutków 

społecznych, gospodarczych i ekologicznych przyczynić się powinno do po-

prawy jakości życia mieszkańców i wzrostu rangi gminy Ożarów w otoczeniu 

[http://bip.ozarow.pl/index.php?id=15]. 

ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY OŻARÓW 

Problemów rozwojowych nie należy rozpatrywać i oceniać wyłączniew jej  grani-

cach  administracyjnych.  Gmina  Ożarów  jest  elementem układu osadniczego  

i systemu społeczno-gospodarczego powiatu opatowskiego, województwa święto-

krzyskiego i kraju, a także Unii Europejskiej. Jak każda inna gmina, tak i gmina Oża-

rów jest silnie uzależniona od swego otoczenia.  

Tworzy ono tzw. zewnętrzne środowisko, czyli całokształt zdarzeń, zjawisk i pro-

cesów, określających możliwości funkcjonowania gminy, a także kształtowania pro-

cesów rozwojowych w przyszłości w postaci zestawu szans i zagrożeń zarówno dla 

jej bieżącego funkcjonowania, jak i dalszego rozwoju. Zewnętrzne uwarunkowania 

rozwoju gminy Ożarów determinowane są:  
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− systemowymi rozwiązaniami w sferze ustrojowo-prawnej i finansowej przyj-

mowanymi na szczeblu centralnym, głównie dotyczącymi zakresu kompe-

tencji i zasad finansowania samorządów terytorialnych z budżetu państwa, 

− zasadami i rozmiarami finansowania usług społecznych (edukacja, ochrona 

zdrowia, opieka socjalna) oraz mieszkalnictwa i bezpieczeństwa publicznego  

z budżetu państwa, 

− ogólną koniunkturą gospodarczą w kraju, 

− systemowymi rozwiązaniami na szczeblu centralnym w zakresie przeciwdzia-

łania bezrobociu, wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, poli-

tyce fiskalnej w stosunku do podmiotów gospodarczych, 

− polityką wspierania rozwoju regionalnego, polityką ekologiczną, polityką roz-

woju infrastruktury technicznej realizowaną na szczeblu centralnym, 

− sytuacją międzynarodową (koniunktura gospodarcza, handel zagraniczny), 

− procesami integracji Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza możliwościami ko-

rzystania z pomocy finansowej, 

− wewnętrzną polityką rozwoju społeczno-gospodarczego realizowaną 

przez władze samorządowe województwa świętokrzyskiego 

[http://bip.ozarow.pl/index.php?id=15]. 

Przeprowadzając analizę zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy Ożarów 

udało się zidentyfikować kluczowe szanse i zagrożenia, które mają i mogą mieć  

w przyszłości wpływ na skalę i tempo  dalszego rozwoju społeczno - gospodarcze-

go gminy.  

Nie ulega wątpliwości, że skuteczne rozwiązywanie szeregu problemów 

społecznych, gospodarczych, czy infrastrukturalnych występujących na tere-

nie gminy w dużej mierze warunkowane jest rozwiązaniami systemowymi na 

szczeblu państwa, koniunkturą gospodarczą w kraju i za granicą, kondycją 

budżetu państwa i stopniem wykorzystania pomocy finansowej Unii Europej-

skiej. Dlatego też władze samorządu powinny stale monitorować zmiany  

w otoczeniu szukając w nim szans i unikając zagrożeń rozwojowych. Gene-

ralnie chodzi tu o maksymalne wykorzystanie pojawiających się możliwości, 

które można wykorzystać dla przyspieszenia tempa rozwoju gminy, a także  

o minimalizowanie negatywnych oddziaływań, które powodują hamowanie 

tempa rozwoju gminy [http://bip.ozarow.pl/index.php?id=15]. 

http://bip.ozarow.pl/index.php?id=15


Rola strategii w zrównoważonym rozwoju gminy na przykładzie gminy Ożarów 

 48 

STRATEGICZNE CELE GMINY OŻARÓW NA LATA 2004-2020 

Efektem wielomiesięcznych prac nad strategią było wypracowanie pro-

gramu działań zmierzających do urzeczywistnienia sformułowanych celów 

rozwojowych w perspektywie  kolejnych kilkunastu lat [Ignacy, Kopyciński 

2008, 108]. U podstaw formułowania celów rozwoju gminy Ożarów leży 

przekonanie jej władz, że ma ona potencjalne szanse stania się gminą:  

− harmonijnie łączącą troskę o jak najlepszy stan środowiska przyrod-

niczego z postępem cywilizacyjnym; 

− atrakcyjną do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej;  

− zapewniającą jak najlepszą jakość świadczonych usług społecznych 

(edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport 

i rekreacja), a także troszczącą się o jak najlepszy stan bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego; 

− posiadającą sprawne powiązania komunikacji drogowej z otocze-

niem, a także zmodernizowany wewnętrzny układ drogowy wraz  

z urządzeniami zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo pie-

szych i kierowców; 

− prowadzącą aktywną promocję swych walorów; 

− rozwijającą partnerską współpracę z zagranicznymi samorządami 

gminnymi, a także aktywnie współpracującą z władzami powiatu 

opatowskiego i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład, jak 

również z władzami samorządowymi województwa świętokrzyskiego 

przy rozwiązywaniu wspólnych problemów dla dobra i korzyści jej 

mieszkańców; 

− współpracującą z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami 

funkcjonującymi na jej terenie przy rozwiązywaniu wspólnych pro-

blemów dla dobra i pomyślności jej mieszkańców. 
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Tabela 2. Strategiczne cele gminy Ożarów na lata 2004-2020 

Numer celu Płaszczyzna gospodarcza Ukierunkowanie 

Cel 1 Sfera gospodarcza Tworzenie jak najlepszych warunków 
dla trwałego rozwoju gospodarki 
lokalnej 

Cel 2 Sfera społeczna i transportu Stała poprawa jakości świadczonych 
usług społecznych i rozwój infrastruk-
tury transportowej 

Cel 3  Sfera ekologiczna i przestrzenna Osiągnięcie europejskich standardów 
stanu środowiska przyrodniczego 
oraz troska o ład przestrzenny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://bip.ozarow.pl/upload/ZAL1_ UWARUNKO-

WANIA_OZAROW_po_ uchwaleniu_II.pdf [24.10.2014r.] 

W strategii wyróżniono generalny cel kierunkowy, czyli misję rozwoju 

gminy oraz trzy cele strategiczne. Cel generalny ukierunkowany jest: 

− na zapewnieniu jak najlepszego środowiska życia mieszkańców i ko-

rzystnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 

przy respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju;  

− na kształtowaniu pozytywnego wizerunku gminy Ożarów jako bez-

piecznego i przyjaznego miejsca do zamieszkania, lokalizacji działal-

ności gospodarczej i pobytu turystów. 

Strategiczne cele rozwoju gminy przedstawia tabela 2. 

Planowane przedsięwzięcia, służące realizacji generalnego celu kierunko-

wego i strategicznych celów rozwoju gminy, zostały ujęte w strategiczne 

programy działań realizacyjnych. Zawierają one: 

− cele operacyjne, określające poszczególne problemy, jakie powinny 

być rozwiązane, aby zrealizować przyjęte cele strategiczne; 

− zadania realizacyjne, określające konkretne przedsięwzięcia, które 

winny być zrealizowane w ramach poszczególnych celów operacyj-

nych [tamże]. 

Przyjęte strategiczne programy działań realizacyjnych wraz z celami ope-

racyjnymi zawiera poniższa tabela. 
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Tabela 3. Strategiczne programy działań realizacyjnych i cele operacyjne Strategii zrównowa-

żonego rozwoju gminy Ożarów do 2020 r. 

Strategiczny program działań 
realizacyjnych 

Cele operacyjne 

przedsiębiorczość 

Organizacyjne i finansowe wsparcie rozwoju przedsię-
biorczości 

Sprawna, przyjazna i profesjonalna administracja samo-
rządowa 

Promocja gminy Ożarów w kraju i zagranicą oraz wspie-
ranie  

środowisko przyrodnicze  
i infrastruktura techniczna 

Ochrona zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazo-
wych  

Budowa wodociągów zbiorowych i sieci kanalizacyjnej 
oraz oczyszczanie ścieków 

Rozbudowa i modernizacja gminnego układu drogowego 

Rozbudowa oraz modernizacja urządzeń i obiektów  

usługi społeczne 

Poprawa jakości świadczonych usług i funkcjonowania 
placówek opieki społecznej oraz placówek ochrony zdro-
wia 

Poprawa warunków nauczania, pracy i bezpieczeństwa 
uczniów w placówkach oświatowych 

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Budowa nowych i modernizacja istniejących gminnych 
zasobów mieszkaniowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Ożarów do 2020 r. 

Z przedstawionej struktury celów wyłania się dość czytelna hierarchia. Cel ge-

neralny określa podstawową ideę programowanego rozwoju, wyrażającą istotę 

najważniejszych cech pożądanej wizji przyszłości gminy. Jego rozwinięciem są trzy 

cele strategiczne wskazujące kierunki służące realizacji celu generalnego. Nato-

miast cele operacyjne stanowią już konkretne miejsca docelowe strategii. Podjęte 

w tym zakresie decyzje wynikały z oceny stanu funkcjonowania gminy Ożarów, jej 

mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz z analizy problemów z jakimi gmina 

się boryka [Ignacy, Kopyciński 2008, 108]. 

Osiągnięcie celów strategicznych i operacyjnych wymaga zrealizowania różno-

rodnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym czy też organizacyjnym. Efek-

tem wprowadzenia do strategii celów związanych ze sferą gospodarczą jest przy-

porządkowanie im określonej liczby zadań strategicznych. Etap tworzenia strategii 

rozwoju powinien być uzupełniony o działania związane z wdrażaniem strategii, 
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obejmujące wszelkie działania i zabiegi inicjowane na rzecz realizacji deklarowanej 

misji i celów [Wołowiec, Reśko 2012, 86]. 

ZAKOŃCZENIE 

W procesie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju gminy Ożarów 

niezwykle ważnym elementem jest poparcie społeczne przyjętej strategii. 

Przyczynia się bowiem do pozytywnego nastawienia władz oraz całej spo-

łeczności lokalnej do zmian wprowadzanych na terytorium gminy. Istnieje tu 

zatem ścisły związek pomiędzy podmiotami, których ta strategia dotyczy.  

Istotny jest również fakt, iż od ponad 20 lat skład samorządu jest niemal-

że niezmienny, dlatego też wyznaczone w strategii cele nie ulegają tak często 

zmianie. Wręcz przeciwnie - są one na bieżąco realizowane. Dodatkowo we-

ryfikacji podlegają nowe, równie ważne z obecnej perspektywy czasu cele, 

które są zaliczane do dalszych zamierzeń strategicznych.  

Strategia gminy Ożarów jako koncepcja jej zrównoważonego rozwoju lo-

kalnego pełni wiele ważnych funkcji: umożliwia efektywniejsze zagospoda-

rowanie miejscowych zasobów ludzkich i kapitałowych, wskazuje na słabe 

strony gminy i identyfikuje zagrożenia rozwoju lokalnego, zapewnia stabilny 

kierunek rozwoju jednostki samorządu niezależny w swoich fundamental-

nych założeniach, jest źródłem informacji o procesach społeczno - gospodar-

czych na jej terenie, zwiększa szanse gminy na uzyskanie dodatkowych środ-

ków wsparcia ze źródeł zewnętrznych [Wołowiec, Reśko 2012, 80]. 

O jej wartości decyduje prawdopodobieństwo realizacji oraz osiągnięcia 

założonych dotychczas celów. Ustalając metodologię prac, prowadząc dzia-

łania koncepcyjne i warsztatowe, kształtując ostateczną formę dokumentu 

nie powinno się pominąć aspektów dotyczących sposobu formułowania stra-

tegii, jej zakresu merytorycznego oraz samej formy dokumentu. W strategii 

warto więc skupić uwagę na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące 

sytuacji aktualnej, oczekiwań czy rozwiązań [Wołowiec, Reśko 2012, s. 76-77]. 
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POJĘCIE PRACY I BEZROBOCIA 

Jednym z niezwykle ważnych obszarów działania polityki społecznej jest zwalcza-

nie negatywnych skutków bezrobocia. Jest to bardzo wrażliwe społecznie zagadnie-

nie wywierające zróżnicowane -głównie negatywne- skutki. Celem artykułu jest 

wszechstronna analiza zjawiska bezrobocia i związanych z nim komplementarnych 

działań w zakresie polityki społecznej.  

Na wstępie należy odnieść się jednak do samego pojęcia „bezrobocie”, oraz za-

prezentować krótki rys historyczny, charakteryzujący wartość i znaczenie pracy dla 

człowieka, jako jednostki funkcjonującej w ogromnym organizmie, któremu na imię 

społeczeństwo. Jest to bardzo ważne, ponieważ praca była, jest i zapewne zawsze 

będzie czymś szczególnym, decydującym o losie ludzi, ich rodzin oraz całych społe-

czeństw. Natomiast brak pracy -czyli bezrobocie- może stać się potężną siłą destruk-

cyjną, wymagającą podejmowania szczególnych działań, m.in. z zakresu makroeko-

nomii i polityki społecznej, obejmujących swym zasięgiem nawet całą gospodarkę 

globalną. 

Przyjmuje się, że pojęcie „praca” pojawiło się dużo wcześniej niż termin „bezro-

bocie”. Odnajdujemy je we wszystkich mitach i legendach znanych nam, dawnych 

cywilizacji. Jako dowód tej tezy, najbliższy naszemu kręgowi kulturowemu, można 

przytoczyć biblijną przypowieść o stworzeniu świata, gdzie -jako dylemat człowie-

czego losu- określony został stosunek człowieka do pracy.  

Praca została przedstawiona jako kara za grzech pierworodny, dolegliwość, ale 

również jako powołanie i przeznaczenie człowieka [Borowski, Marcinkowski 1999, 

9]. Na przestrzeni dziejów najwięksi filozofowie poddawali analizie wzajemne relacje 

na linii praca-człowiek, wyciągając z nich coraz to nowe wnioski. Na przykład w cza-

sach Reformacji twierdzono, że ten, który nie pracuje nie powinien jeść, oraz potę-

piano bezczynność i próżniactwo.  

Jean Jacques Rousseau, będący jednym z najwybitniejszych umysłów XVIII  

wiecznej Europy, postrzegał pracę jako przymus, będący następstwem odejścia 

człowieka od abstrakcyjnego i wyidealizowanego stanu natury. Proces odchodzenia 

człowieka od stanu natury wiązał on z pojawieniem się społeczeństwa, i tym samym 

różnych instytucji i sytuacji społecznych. Praca staje się nieszczęściem wtedy, gdy 

mnożą się potrzeby, określane przez Rousseau jako sztuczne i wynikające z samego 

faktu istnienia społeczeństwa [Borowski, Marcinkowski 1999, 11]. Wiek XIX jest 
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czasem przełomu, jeśli chodzi o wzajemne relacje dotyczące funkcjonowania czło-

wieka, jako podstawowego podmiotu wytwórczego ówczesnej wielkiej rewolucji 

przemysłowej. Burzliwie rozwijający się przemysł, związany głównie z zastosowa-

niem maszyny parowej w procesie wytwórczym, spowodował całkowite przewarto-

ściowanie pojęcia pracy w życiu człowieka. Rozwijająca się industrializacja doprowa-

dziła do powstania nowej warstwy społecznej-klasy robotniczej, bardzo silnie uza-

leżnionej od cyklów koniunkturalnych nieodłącznie związanych z ekonomią i prze-

mysłem. Od XIX wieku można odnotować także pierwsze rozważania teoretyczne, 

związane z pojawiającym się wówczas problemem bezrobocia - czyli nadmiarem 

osób chętnych do pracy w różnych gałęziach gospodarek narodowych. 

Przyjmuje się, że termin „bezrobocie” wprowadził angielski ekonomista J.A. Hob-

son, w połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Zdefiniował on bezrobocie jako 

„przymusową bezczynność robotników”,  podkreślając jego negatywne konsekwen-

cje zarówno z punktu widzenia jednostek oraz całego społeczeństwa [Kwiatkowski 

2002, 13]. Jak wynika z tej pierwszej definicji, już wtedy dostrzegano negatywne 

oddziaływanie bezrobocia w dwóch, najbardziej istotnych płaszczyznach: jednost-

kowej i ogólnej. Rozważania na temat bezrobocia pochodzące z tego okresu, nazy-

wane są dzisiaj przez ekonomistów „tradycyjnym ujęciem neoklasycznym tego za-

gadnienia”. Niezwykle ważną postacią neoklasycznego podejścia do problematyki 

bezrobocia był A. C. Pigou, który analizował bezrobocie poprzez obserwacje rynku 

pracy, oraz charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ciągle zmieniających się 

relacji na linii podaży pracy i popytu na pracę [Kwiatkowski 2002, 100].  

Pigou -tak jak i inni neoklasycy- uważał, że najważniejszym czynnikiem zmniejsza-

jącym poziom bezrobocia może być utrzymywanie płac realnych na jak najniższym 

poziomie, akceptowanym zarówno przez pracowników jak i pracodawców. Takie 

podejście do tej kwestii nazwano prawem Saya - od nazwiska francuskiego ekono-

misty Jeana Baptiste Saya (1767-1832), twórcy teorii nazywanej „prawem rynków”. 

Ważnym aksjomatem neoklasycyzmu była silna wiara w to, że naturalne relacje 

ekonomiczne, którymi rządzi się gospodarka rynkowa, są mechanizmami uniwersal-

nymi oraz samoregulującymi się i dlatego nie należy w nie ingerować, ponieważ 

mogą one uporać się z wszelkimi problemami - z bezrobociem włącznie. Wielki kry-

zys gospodarczy z lat 1929-1933 pokazał, że nie jest to pogląd do końca prawdziwy. 

Z analizy tej sytuacji wynikła wówczas inna bardzo ważna teoria, która utworzyła 

całą szkołę ekonomiczną zajmującą się (między innymi) pracą i bezrobociem, nazywa-
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ną do dnia dzisiejszego „keynesizmem”. Została ona ogłoszona przez słynnego eko-

nomistę z Cambridge - Johna Maynarda Keynesa. W 1936 roku wydał on książkę pod 

tytułem „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, w której skrytykował neo-

klasycyzm ekonomiczny i stwierdził, że odpowiednio prowadzona polityka interwen-

cyjna państwa w sferze gospodarczej może niwelować zaburzenia gospodarki kapitali-

stycznej i doprowadzić całe społeczeństwo do dobrobytu [Encyklopedia 1998, 370]. 

Dzięki Keynesowi i jego zwolennikom rozwinęła się ekonomia polityczna nowocze-

snego kapitalizmu, i straciła dużo na znaczeniu bezgraniczna wiara w tzw. „magiczną 

rękę wolnego rynku”, rozumianego jako jedyne remedium na wszystkie problemy. 

Jest to niezwykle istotne, ponieważ całkowity brak zainteresowania państwa 

najważniejszymi procesami zachodzącymi w kraju nie zawsze prowadzi do pożąda-

nych efektów. Racjonalnie prowadzona polityka w sferze ekonomii, oraz szeroko 

rozumiana polityka społeczna i polityka rynku pracy, a także polityka zatrudnienia, 

mogą dać o wiele lepsze efekty niż „ślepy żywioł” ekonomiczno - społeczny. 

W samym sednie pojęcia „bezrobocie” mieszczą się jego dwa zasadnicze i trwale 

łączące się ze sobą aspekty: ekonomiczny i społeczny. Prezentowane podejście do 

tego zagadnienia znalazło swoje uzasadnienie w przyjętych dzisiaj standardach, 

dzięki którym analizuje się ten problem. Ogólnie uważa się, że pojęcie bezrobocia 

można analizować w dwóch zasadniczych aspektach: przedmiotowym i podmioto-

wym [Mlonek 1999,  8].  

W ujęciu przedmiotowym bezrobocie traktowane jest jako problem ekonomicz-

ny, a dokładniej jako kategoria analityczna rynku pracy i oznacza niezrealizowaną 

podaż pracy, będącą rezultatem nierównowagi między podażą siły roboczej (czyli 

zasobami pracy), a popytem na pracę (miejscami pracy). W takim rozumieniu, wska-

zującym na przyczyny tego zjawiska, jest to problem ekonomiczny.  

W ujęciu podmiotowym, bezrobocie rozpatrywane jest od strony jednostek do-

tkniętych brakiem pracy i oznacza stan bezczynności zawodowej osób zdolnych do 

pracy i zgłaszających gotowość do jej podjęcia, dla których podstawą egzystencji są 

dochody z pracy. To określenie odnosi się do społecznych aspektów bezrobocia, 

wskazując, że jest ono niezwykle ważną kwestią społeczną [Mlonek 1999, 8]. 

Należy założyć, że podejście podmiotowe jest dużo bardziej charakterystyczne 

dla osób badających problematykę bezrobocia w aspekcie nauk społecznych, po-

nieważ umożliwia ono analizowanie społecznego wymiaru i konsekwencji bezrobo-
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cia. Bezrobocie jest pojęciem złożonym, dynamicznym i trudnym do jednoznaczne-

go określenia. W celu typowo eksplanacyjnego zdefiniowania tego terminu przyjęło 

się uważać, że mamy z nim do czynienia wtedy, gdy ilość wolnych stanowisk pracy 

jest mniejsza niż ilość osób chętnych do ich objęcia.  

W takiej sytuacji zawsze będzie istniała pewna liczba ludzi zdolnych do pracy, 

chcących pracować i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń, pozostających 

bez pracy [Encyklopedia biznesu 1995, 71].  

Zarówno pojęcie pracy jak i braku zatrudnienia -czyli bezrobocie- postrzegane  

w aspekcie historycznym i analitycznym, są wartościami o bardzo szczególnym zna-

czeniu. Wywierają one przecież niezaprzeczalny, decydujący wpływ na ogólnie ro-

zumianą sytuację bytową i tym samym na przyszłość oraz los poszczególnych jedno-

stek ludzkich, a także całych społeczeństw będących ich sumą. 

PRZYCZYNY BEZROBOCIA 

W wyjaśnianiu przyczyn bezrobocia nieodzowne jest wprowadzenie pojęcia „rynek 

pracy”. Jak można się domyśleć, stosując - w tym przypadku - jako pierwszy człon tego 

wyrażenia słowo rynek, mamy tu do czynienia z dwiema nieodłącznymi cechami tego 

zjawiska, a mianowicie podażą i popytem, oraz ich wzajemnymi relacjami ilościowymi.  

W związku z tym przyjęło się uważać, że najważniejszą determinantą przyczyn 

bezrobocia jest brak równowagi między podażą pracowników, a popytem wolnych 

miejsc pracy. W takiej sytuacji nierównowaga pomiędzy tymi czynnikami (ze szcze-

gólnym wskazaniem na stronę podażową) jest najistotniejszym czynnikiem warun-

kującym istnienie bezrobocia, a skala tej nierównowagi jest miarą bezrobocia na 

danym rynku pracy. 

Ta nierównowaga, jednoznaczna z wystąpieniem bezrobocia, może być wywo-

ływana przez wiele czynników, takich jak: 

− ciągły postęp technologiczny, wywołujący zmniejszone zapotrzebo-

wanie na pracowników, a pozwalający na utrzymanie takiego same-

go poziomu produkcji, zarówno pod względem ilościowym jak i jako-

ściowym; 

− wadliwa organizacja rynku pracy, spowodowana błędną polityką  

w tej dziedzinie; 
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− zbyt niskie kwalifikacje osób, poszukujących pracy, w stosunku do 

istniejącego zapotrzebowania; 

− oferowanie za niskich stawek płacowych, w porównaniu -na przy-

kład- z kwotami pomocy (zasiłku) dla bezrobotnych; 

− problemy mieszkaniowe uniemożliwiające przepływ nadwyżek osób 

chcących podjąć pracę do miejsc, gdzie znalezienie pracy jest możliwe; 

− sezonowe wahania poziomu zatrudnienia; 

− tak zwane „przeludnienie agrarne”, czyli nadmiar osób zamieszka-

łych na terenach wiejskich, które mogą być efektywnie zatrudnione 

w rolnictwie. 

 

Rys. 1. Zasoby ludzkie związane z rynkiem pracy. 

Źródło: E. Kwiatkowski, Bezrobocie podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002, s. 27. 

Innym ważnym pojęciem związanym z rynkiem pracy jest termin „zasoby ludz-

kie”. Dzięki niemu wyjaśniane są wzajemne powiązania strukturalne osób będących 

podmiotem rynku pracy. Pojęcie to można zaprezentować poprzez rysunek 1. 

W przypadku Polski pojawienie się problemu bezrobocia związane było z wpro-

wadzeniem ćwierć wieku temu reform gospodarczych w ramach tzw. programu 

Balcerowicza, wspieranego pod względem merytorycznym przez amerykańskiego 

ekonomistę Jeffreya Sachsa. Plan ten wszedł w życie 1 stycznia 1990 roku  i miał na 

celu przezwyciężenie istniejącej wtedy katastrofalnej sytuacji ekonomicznej oraz 

wprowadzenie w Polsce systemu gospodarki rynkowej. Cały szereg radykalnych 

posunięć, które były ukierunkowane na ustabilizowanie gospodarki, poprzez zdła-
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wienie hiperinflacji, o trzycyfrowym wskaźniku, oraz zrównoważenie rynkowego 

popytu z podażą dały oczekiwane efekty, ale wywołały nieuniknione skutki uboczne, 

z których najgorszym okazało się bezrobocie 

Zrównoważenie rynku zostało osiągnięte poprzez obniżenie realnych dochodów 

ludności, co doprowadziło do obniżenia popytu. Przyczyniło się to jednak do znacz-

nego obniżenia poziomu produkcji w przemyśle, zwłaszcza w gałęziach zależnych od 

popytu, szczególnie w przemyśle lekkim i rolno-spożywczym (o 30-40%). Zakłady 

należące do tych gałęzi natrafiły na trudności ze zbytem swoich wyrobów spowo-

dowanym rosnącą konkurencją, powstałą w wyniku otwarcia gospodarki naszego 

kraju dla importu różnych towarów, ułatwionego przez zniesienie wymaganych 

(wcześniej) pozwoleń i przez liberalizację taryf celnych.  

Poza tym import bardzo przyczynił się do nasycenia rynku towarami konsump-

cyjnymi pochodzenia zagranicznego [Winiarski 2002, 203]. Definitywnie postano-

wiono zerwać z zapisaną w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zasadą 

pełnego zatrudnienia, która w efekcie doprowadziła do gigantycznych przerostów 

kadrowych (bezrobocia ukrytego) sięgających np. w 1985 roku 50% ogółu zatrud-

nionych w sektorze uspołecznionym [Nowicki 1990, 70]. 

W wiek produkcyjny zaczęły wchodzić osoby z tzw. drugiego powojennego wyżu 

demograficznego. Zapoczątkowano restrukturyzację najważniejszych gałęzi gospo-

darki okresu PRL - przemysłu ciężkiego i górnictwa. Stopniowo zaczęła upadać więk-

szość zupełnie nierentownych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wystąpiła także 

pogłębiająca się recesja. To wszystko w sumie stało się zasadniczymi przesłankami 

powstania zjawiska bezrobocia w III RP. 

W grudniu 1989 roku uchwalone zostały dwie ważne ustawy, które usankcjono-

wały (pod względem prawnym) fakt pojawienia się bezrobocia: 

− Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-

ków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, z dnia 28 grudnia 1989 

roku, Dz. U. 1989, nr 4, poz. 19, która między innymi, normowała sprawy 

związane z upadłością zakładów pracy i tzw. zwolnieniami grupowymi –

zjawiskami zupełnie wcześniej nieznanymi. 

− Ustawa o zatrudnieniu z dnia 29 grudnia 1989 r. Dz. U. 1989, nr 75, poz. 

446, która głównie precyzowała kwestie rejestrowania się bezrobotnych  
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w urzędach pracy i sprawy związane z uprawnieniami do zasiłku dla bezro-

botnych. 

Bezrobocie zostało uznane za zjawisko jawne, trwałe. Co gorsze, stało się ono 

powszechne i -niestety- masowe. Większość ówczesnych „początkujących” bezro-

botnych wierzyła w to, że kiedyś (w krótkim okresie czasu) wraz z oczekiwanym  

i zapowiadanym wówczas bardzo szybkim i dynamicznym rozwojem gospodarczym 

kraju, poziom bezrobocia będzie taki jak w wysoko rozwiniętych krajach Europy 

Zachodniej - to znaczy kilka procent. Dzisiaj -z odległej perspektywy czasowej- można 

uznać, że takie oczekiwania były dużą naiwnością. 

Bezrobocie z okresu transformacji systemowej stało się jednym z zasadniczych 

problemów makroekonomicznych i makrospołecznych Polski. Nie miało ono prece-

densu wcześniej i było określane jako recesyjno - transformacyjne [Mlonek 2002, 103]. 

Zjawisko bezrobocia tego typu stało się prawdziwym wyzwaniem dla specjali-

stów z zakresu polityki społecznej i ekonomii, którzy (niczym na żywej tkance) uczyli 

się dopiero jak można z nim skutecznie walczyć. Niestety, bardzo dotkliwy ból towa-

rzyszący tym działaniom był znoszony z wielkim trudem przez ogromną rzeszę pol-

skich bezrobotnych. 

RODZAJE BEZROBOCIA 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka zasadniczych rodzajów bezrobocia 

[Mlonek 2002, 94]. Oznaką normalnie funkcjonującego rynku pracy jest bezrobocie 

frykcyjne (naturalne, płynne), które ma związek z naturalnymi przemieszczeniami 

siły roboczej warunkowanych mechanizmami rynku pracy i pełną swobodą zmiany 

miejsca pracy. Oznacza ono stan okresowej dezaktywacji zawodowej ludności spo-

wodowanej nie brakiem miejsc pracy, ale przejściowym niedostosowaniem struktu-

ry podaży pracy do potrzeb rynku pracy, małą ruchliwością zawodową i przestrzen-

ną siły roboczej oraz niewydolnością systemu pośrednictwa pracy. Bezrobocie fryk-

cyjne jest trwałym elementem dynamicznie rozwijającej się gospodarki, a jego 

umiarkowany poziom (około 3-5% całości osób czynnych zawodowo), jest nawet 

stanem pożądanym i może pełnić pozytywną rolę motywującą [Mlonek 1999, 95]. 

Następnym typem bezrobocia wywołanym przez ogólny brak równowagi między 

podażą zasobów siły roboczej, a popytem na pracę jest bezrobocie strukturalne.  
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Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj bezrobocia spowodowany jest zmianami 

bieżącej struktury danego rynku pracy, czyli np. nadmiarem osób poszukujących 

zatrudnienia, które posiadają kwalifikacje nieadekwatne do aktualnych wymagań 

zmieniającego się pod względem zapotrzebowania na tzw. siłę roboczą rynku pracy. 

Jest ono symptomatyczne dla okresów przemian gospodarczych, kiedy transforma-

cja ekonomiczna wymusza likwidację pewnych gałęzi gospodarki i powoduje wzrost 

wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osób poszukujących pracy. Innymi przy-

czynami wywołującymi ten typ bezrobocia mogą być także czynniki demograficzne, 

geograficzne i nieuczciwa konkurencja zagraniczna. Bezrobocie strukturalne przybie-

ra charakter masowy i ma tendencje do utrwalania się. 

Kolejnym rodzajem bezrobocia -opisywanym i łączonym z pewnymi cyklicznymi 

fazami funkcjonowania gospodarki rynkowej- jest bezrobocie koniunkturalne. Po-

wtarzające się, co pewien czas okresy wysokiej koniunktury gospodarczej powodują 

wzrost zatrudnienia.  

Natomiast wywołane różnymi czynnikami momenty kryzysu i recesji implikują 

spadki zatrudnienia, powodując właśnie bezrobocie koniunkturalne. Ten typ bezro-

bocia jest zazwyczaj przejściowy i zanika w okresach koniunktury i ożywienia gospo-

darczego. 

Czwartym rodzajem bezrobocia jest  bezrobocie sezonowe, nazywane także 

okresowym. Charakteryzuje się ono pewną cyklicznością i spowodowane jest sezo-

nowością produkcji bezpośrednio lub pośrednio uzależnionej od warunków klima-

tycznych w takich dziedzinach jak rolnictwo, przemysł spożywczy, budownictwo, 

turystyka,  

a także bezrobocie absolwentów, których wejście na rynek pracy dokonuje się stop-

niowo i jest związane z terminem zakończenia nauki w szkołach [Mlonek 2002, 10]. 

Oprócz wymienionychpowyżej czterech głównych typów bezrobocia, wyróżnia 

się jeszcze dwie jego podstawowe formy [Mlonek 1999, 10]: 

− bezrobocie jawne, które jest ustalane na podstawie ewidencji prowadzonej 

przez urzędy pracy i określane, jako bezrobocie rejestrowane (statystycz-

ne), lub też na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności (BA-

EL), czyli bezrobocie faktyczne. Jego skalę kształtują bieżące ustalenia 

prawne określające kryteria rejestrowania osób poszukujących pracy  
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i uprawnień do zasiłku. Ta forma bezrobocia występuje przede wszystkim  

w miastach i częściowo, również na wsi; 

− bezrobocie utajone, czyli nieewidencjonowane wymaga do swego rozpo-

znania specjalnych badań statystycznych, metod szacunkowych lub badań 

ankietowych. Ten typ bezrobocia jest charakterystyczny dla wiejskich indy-

widualnych gospodarstw rolnych i uwzględnia osoby niewykorzystywane  

w procesie produkcji rolnej-głównie są to członkowie rodzinnych gospo-

darstw chłopskich. 

Należy wspomnieć o bardzo niepokojącym zjawisku, które należałoby określić 

mianem „bezrobocia dziedzicznego” polegającym na tym, że następne pokolenia 

wyrastając w „tradycji bezrobocia", nie wiedzą już czym jest stała praca zarobkowa  

i tym samym zanika w nich poczucie szacunku dla pracy. 

SKUTKI BEZROBOCIA 

Zjawisko bezrobocia można rozpatrywać w aspekcie wywoływanych przez to 

zjawisko skutków pozytywnych oraz negatywnych. Z punktu widzenia problemów 

jakie niesie ono dla zagadnień związanych z obszarami analizowanymi przez poli-

tykę społeczną przyjęło się uważać, że wywołuje ono o wiele więcej skutków nega-

tywnych [Frąckiewicz  2002, 180]. 

Do pozytywów można zaliczyć sytuację występowania bezrobocia frykcyjnego, 

na poziomie 4-6% ogółu ludzi czynnych zawodowo, kiedy ogólne bezrobocie dłu-

gookresowe nie jest wyższe niż 2-3%. Dodatnie efekty tego rodzaju bezrobocia 

można podzielić na ekonomiczne i psychospołeczne. 

Do pozytywów rozpatrywanych w kontekście ekonomicznym należy zaliczyć to, że: 

− nadwyżka siły roboczej warunkuje procesy inwestycji i restrukturyzacji go-

spodarki, które wymagają tzw. realokacji zasobów pracy pod względem 

kwalifikacyjno-zawodowym i przestrzennym, zarówno w skali przedsię-

biorstw, jak i całych branż i gałęzi gospodarki; 

− racjonalizacja struktury zatrudnienia umożliwia prowadzenie właściwej poli-

tyki kadrowej, sprzyjającej wzrostowi wydajności i efektywności. 

Do dodatnich psychospołecznych skutków bezrobocia frykcyjnego można zali-

czyć również:  
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− konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych w wyniku wzrostu kon-

kurencji na rynku  pracy; 

− podnoszenie dyscypliny pracy, poszanowania pracy i wzmacnianie  etosu  

pracy. 

Występowanie zjawiska bezrobocia frykcyjnego pełni rolę czynnika mobilizujące-

go i regulacyjnego na ustabilizowanym i dynamicznym rynku pracy, w warunkach 

niskiego współczynnika bezrobocia.  W zdecydowanej większości przypadków, skutki 

bezrobocia wywołują jednoznacznie negatywne skojarzenia.  

Wiąże się to z występowaniem bezrobocia chronicznego, które należy uznać za 

zjawisko patologiczne, świadczące o ułomności całego systemu gospodarczego. 

Pozbawia ono człowieka możliwości zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb, 

jaką jest potrzeba pracy, oraz uniemożliwia realizację podstawowych funkcji zatrud-

nienia, czyli ekonomicznej, dochodowej i społecznej [Frąckiewicz 2002, 180]. 

 

Rys. 2. Fazy skutków bezrobocia 

Źródło: www.apraca.pl/frps/posrednictwo_pracy_II.htm#Skutki%20bezrobocia. Dostęp 10.02.2015. 

Stan niemożności zaspokojenia najważniejszych potrzeb przypisanych jednostce 

ludzkiej nieuchronnie powoduje olbrzymią frustrację i prowadzi do zachwiania całej 

struktury osobowości człowieka. Badania prowadzone przez angielskiego psycholo-

ga Richarda Harrisona wykazują, iż pozostawanie bez pracy niesie za sobą skutki  

w aspekcie moralnym i emocjonalnym. Bezrobotni podlegają wyraźnej sekwencji 

nastrojów: szoku-optymizmu - fatalizmu. Ma to miejsce w czterech głównych obsza-
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rach: finansowym, rytmu codziennego życia i szans otrzymania nowej pracy. Zilu-

strowano to na rysunku 2. 

Podczas pierwszej fazy po utracie pracy (szoku) morale drastycznie spada, żeby  

w drugiej fazie (optymizmu) wyraźnie wzrosnąć, często przekraczając poziom sprzed 

utraty pracy. W trzeciej fazie (pesymizmu) morale znów spada bardzo wyraźnie, 

często do poziomu znacznie niższego niż przed utratą pracy. W czwartej fazie (fatali-

zmu) znowu wzrasta, utrzymując się jednak na poziomie niższym niż przed utratą 

pracy.  

Każda osoba dłużej pozostająca bez pracy doświadcza wszystkich faz tego cyklu, 

choć ich wymiar czasowy może być różny u poszczególnych osób. Jedni przechodzą 

przez to szybko, drudzy powoli. Jest to uwarunkowane indywidualnymi predyspozy-

cjami i okolicznościami. Przechodzenie przez te fazy może objawiać się biernością, 

frustracją, nadmiernym optymizmem, agresywnością, złośliwością lub apatią. Wiele 

osób, które poczuły się zmarginalizowane w wyniku bezrobocia, przechodzi w obszar 

patologii społecznych: alkoholizmu, narkomanii oraz różnych form przestępczości. Jest 

to szczególnie groźne wśród młodzieży dotkniętej bezrobociem chronicznym, gdyż 

ostatecznie prowadzi do wyobcowania się tej grupy społecznej [Bezrobocie i … 181]. 

Wśród osób długotrwale bezrobotnych obserwuje się wiele przypadków samobójstw. 

Analiza skutków bezrobocia w kontekście psychologicznym, a także psychospo-

łecznym jest niezwykle istotna z punktu widzenia polityki społecznej, gdyż właśnie 

podejście podmiotowe jest główną kategorią analityczną tego zjawiska. Przecież 

oprócz osób bezpośrednio dotkniętych bezrobociem, negatywne konsekwencje 

ponoszone są przez całe rodziny pozbawione w ten sposób zaplecza materialnego,  

i zagrożone perspektywą braku środków materialnych na zaspokojenie najbardziej 

elementarnych potrzeb. W takim przypadku odpowiednio prowadzona polityka 

społeczna państwa jest jedynym sposobem na rozwiązywanie tego typu proble-

mów, chociaż z punktu widzenia przedmiotowego, a więc ekonomiczno-fiskalnego 

prowadzi do wzrostu wydatków budżetu państwa na zasiłki i świadczenia socjalne. 

Ujemnie należy także rozpatrywać to, że wydatki budżetowe tego typu są pomniej-

szane o planowane, a nie uzyskane wpływy z podatków od wynagrodzeń i składek 

ubezpieczeniowych, oraz o niewytworzony produkt krajowy brutto [Frąckiewicz 

2002, 181]. Wysoka stopa bezrobocia chronicznego może stać się czynnikiem de-

stabilizującym wewnętrzną sytuację polityczną. Może bowiem promować partie  

i ruchy populistyczne, które za wszelką cenę chcą zdobyć władzę.  
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Mogą oni wykorzystywać w tym celu np. niepokoje społeczne, strajki, demon-

stracje, czy nawet rozruchy żeby –dzięki zdeterminowanym, biednym ludziom- prze-

jąć ster władzy. 

Aby zapobiec lub chociaż złagodzić powyższe -negatywne- skutki bezrobocia, 

państwo powinno prowadzić racjonalną politykę społeczną i komplementarną do 

niej politykę zatrudnienia. 

POLITYKA SPOŁECZNA I POLITYKA ZATRUDNIENIA WOBEC BEZROBOCIA 

Całościowa polityka wewnętrzna współczesnych państw obligatoryjnie uwzględ-

nia niezwykle istotne dziedziny oddziaływania, jakimi są: polityka społeczna  i wcho-

dząca w jej skład (na zasadzie polityki szczegółowej) polityka zatrudnienia. Mają one 

na celu zwalczanie przyczyn, skali i skutków bezrobocia. Powinny one -na zasadzie 

komplementarności- efektywnie rozwiązywać najważniejsze problemy dotyczące 

egzystencji osób, rodzin i grup społecznych dotkniętych bezrobociem. 

Ogólnie można stwierdzić, że polityka zatrudnienia może być rozumiana jako 

czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy pod kątem potrzeb go-

spodarki kraju, oraz godzenia interesów pracodawców i osób zatrudnionych. Rozwi-

nęła się ona w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego, przełomu lat 20. i 30. XX 

wieku [Gogolewska 2002, 466]. 

Tradycyjnie wyróżnia się dwie podstawowe funkcje polityki zatrudnienia: 

− funkcję społeczną, wyznaczaną przez obecne i przyszłe warunki roz-

woju społecznego; 

− funkcję ekonomiczną, związaną z rozwojem gospodarczym. 

Niekiedy wymieniane są również inne funkcje, takie jak: poznawczo - norma-

tywna, dotycząca systemu kształcenia, a także dochodowa, związana z zapew-

nieniem uczestnictwa ludzi w tworzeniu i podziale dochodu narodowego. 

W zakresie szeroko rozumianej funkcji polityki ekonomicznej i społecznej, po-

lityka zatrudnienia podejmuje następujące zadania szczegółowe [Gogolewska 

2002, 467]: redukcję bezrobocia, likwidację ubóstwa, wypełnianie luki zatrud-

nieniowej, reorientowanie instytucji rynku pracy. Ważnym momentem przeło-

mowym w rozwoju polityki zatrudnienia był oparty na teorii Keynesa model 

aktywnego oddziaływania państwa na rynek pracy, oparty na pośrednich i bez-
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pośrednich działaniach, w celu zwiększenia liczby miejsc pracy i podwyższenia 

poziomu produkcji, poprzez system robót publicznych.  

Roboty publiczne stosowane na szeroką skalę w latach 30. XX wieku i później 

(w okresach dużego bezrobocia), skutecznie poprawiały sytuację na rynkach pracy.  

W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, można wyróżnić trzy główne 

obszary oddziaływania polityki zatrudnienia na rynek pracy: aktywne, pasywne, 

mieszane.  

Obszar aktywny jest ukierunkowany na szeroko rozumianą sferę ekonomiczną, 

zarówno w dziedzinie makro jak i mikroekonomii. W aspekcie makroekonomicznym 

ważne jest dążenie do pobudzania popytu, np. poprzez wykorzystywanie elemen-

tów fiskalnych. W odniesieniu do działań z zakresu mikroekonomii należy głównie 

uwzględnić te elementy, które tworzą warunki do polepszenia sytuacji na rynku 

pracy i niwelują zagrożenia związane z bezrobociem w pewnych –określonych-- 

grupach zawodowych.  

Pasywny charakter nosi polityka przeciwdziałania bezrobociu, ograniczona głów-

nie do wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Charakter mieszany mają środki zaradcze, 

odwołujące się zarówno do instrumentów polityki aktywnej, jak i pasywnej.  Z po-

wyższych przykładów wynika główna różnica między środkami aktywnymi i pasyw-

nymi polegająca na tym, że celem tych pierwszych jest stymulowanie przyrostu 

miejsc pracy w gospodarce, zaś drugich-finansowa lub innego rodzaju pomoc udzie-

lana bezpośrednio osobom bezrobotnym. Forma mieszana łączy w sobie obie te 

funkcje – w różnych proporcjach. 

Bezrobocie to jak widać niezwykle ważny problem polityki społecznej. Jest zjawi-

skiem wielowątkowym, wywierającym głównie negatywny wpływ na wszystkie 

najważniejsze sfery życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Osoby, rodzi-

ny, a nawet całe grupy społeczne wyłączone z aktywnego życia społeczno - zawo-

dowego mogą odczuwać frustrację i poczucie zupełnego braku nadziei oraz per-

spektyw. Bezrobocie stawia ich w sytuacji obywateli ostatniej kategorii-można na-

wet powiedzieć, zbędnej subkultury. Osoby takie po to, aby móc zaspokoić swoje 

najbardziej elementarne potrzeby życiowe -w większości- są zmuszone do korzysta-

nia z dostępnego dla nich zakresu świadczeń pomocy społecznej  będąc kolejnym, 

niezwykle istotnym elementem działania współczesnej polityki społecznej, a jej funk-

cje (uwzględniając realia ekonomiczno-społeczne), muszą być komplementarne do 

sytuacji związanej z występowaniem zjawiska bezrobocia.  
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WSTĘP 

Po akcesji do Unii Europejskiej, Polska uzyskała dostęp do wszystkich fun-

duszy pomocowych przewidzianych dla państw członkowskich. Wspólnota 

przeznaczyła dla państw przystępujących w 2004 roku 23 mld euro, z czego 

nasz kraj pozyskał 12,8 mld euro [Polska i jej fundusze ... 2009, 18]. Z kolei,  

w latach 2007 - 2013 przypadło nam wsparcie w wysokości 67,3 mld euro, 

25%  z tej kwoty rozdzielono pomiędzy 16 województw.  

 

 

Rys. 1. Fundusze pomocowe dla regionów w Polsce w latach 2007–2013 (w mln euro.) 

Źródło: Polska i jej fundusze, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 9. 

Najwięcej środków przewidziano dla województw: mazowieckiego, ślą-

skiego i lubelskiego. Najmniej zaś otrzymały województwa: opolskie oraz 

lubuskie. Jednak w przeliczeniu na 1 mieszkańca w czołówce beneficjentów 

pomocy unijnej znalazły się województwa: warmińsko - mazurskie, święto-

krzyskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie, bowiem to one do momentu 

rozszerzenia UE o Bułgarię i Rumunię w 2007 roku stanowiły najbiedniejszy 

region w całej Wspólnocie. Wskazane obszary były najmniej konkurencyjne 

w stosunku do pozostałych regionów, przyciągały najmniej inwestycji bezpo-

średnich, słabiej się rozwijały oraz wolniej reformowały swoje gospodarki. 

Trafiało do nich także mniej środków pochodzących z funduszy pomocowych 
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na skutek mniejszych inwestycji realizowanych na tym terenie. Dlatego też, 

dla przezwyciężenia trudności strukturalnych niezbędne było ich uprzywile-

jowanie względem innych obszarów przy podziale środków pomocowych. 

Przejawem tego było między innymi stworzenie odrębnego Programu Ope-

racyjnego Rozwój Polski Wschodniej, przeznaczonego tylko dla wspomnia-

nych pięciu regionów [Mosionek - Schweda 2012, 101]. 

 

 

Rys. 2. Podział środków przeznaczonych na osiąganie celów wspólnotowej polityki struktural-

nej w Polsce w latach 2007 – 2013. 

Źródło: I. Musiałkowska, Wykorzystywanie funduszy strukturalnych w Polsce po 2004 roku, [w:] Polska 

pięć lat w Unii Europejskiej, red. S. Konopacki, Łódź 2009, s. 243. 

Strategię wydatkowania funduszy europejskich określały Narodowe Strate-

giczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013. Zostały one zaakceptowane przez 

Radę Ministrów  w listopadzie 2006 roku, natomiast wstępne zatwierdzenie planu 

przez Komisję Europejską nastąpiło w maju 2007 roku. Celem NSRO było kreowa-

nie odpowiednich warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na 

wiedzy i przedsiębiorczości, która miała zapewnić wzrost zatrudnienia poziomu 

spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Cele i priorytety były reali-

zowane przez programy operacyjne, a ich źródłem finansowania w latach 2007 – 

2013 był: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejski Fundusz Społecz-

ny; Fundusz Spójności. 

Do funduszy należy zaliczyć również Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki. Pomoc finansowa, którą można było 

uzyskać z tych źródeł, związana była z prowadzeniem Wspólnej Polityki Rolnej UE. 
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Do celów horyzontalnych funduszy spójności na lata 2007 - 2013 zaliczono: 

− poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbu-

dowę mechanizmów partnerstwa; 

− budowę i modernizację infrastruktury społecznej i technicznej; 

− wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw; 

− wzrost współzawodnictwa regionów oraz przeciwdziałanie margina-

lizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; 

− wyrównywanie szans rozbudowy i wspomaganie zmian na terenach 

wiejskich [Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ..., 40 – 74]. 

Założenia te były wdrażane za pomocą sześciu programów sektorowych 

oraz szesnastu regionalnych programów operacyjnych. 

Tabela 1. Alokacja środków dla Polski na operacje strukturalne z budżetu Wspólnoty na lata 

2007 – 2013. 

1. 
Programy operacyjne z Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia: 

67,9  mld euro 

 

- Regionalne programy operacyjne 17,3  mld euro 

- Rozwój Polski Wschodniej 2,4  mld euro 

- Europejska Współpraca Terytorialna 0,7  mld euro 

- Infrastruktura i Środowisko 28,3 mld euro 

- Innowacyjna Gospodarka 8,7 mld euro 

- Pomoc Techniczna 0,5 mld euro 

- Kapitał Ludzki 10 mld euro 

- Rezerwa wykonania projektów PO 1,9 mld euro 

2. Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 13 230 mln euro 

3. 
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektorów Rybo-
łówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 

734 mln euro 

4. Wartość wsparcia ogółem 81 248 mln euro 
Źródło: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 wspierające wzrost gospodar-

czy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 

Ogólnie przyjęta zasada finansowania projektów unijnych polegała na re-

fundacji poniesionych kosztów. Poziom dofinansowania projektu różnił się 

w zależności od jego charakteru, beneficjenta i wielu innych czynników. Był 

on ściśle określony dla każdego działania realizowanego w ramach progra-

mów operacyjnych. Cześć kosztów objętych dotacją z UE musiała być naj-

pierw pokryta przez beneficjenta, a dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu 

podlegała ona zwrotowi [Lepczyński i in. 2009, 10]. 
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Istotną rzeczą jest to, iż na lata 2007 - 2013 z budżetu UE Polska pozyskała 

i zainwestowała około 288,5 mld zł. Dzięki tym działaniom Fundusze Europejskie 

korzystnie wpłynęły na wzrost PKB, zwiększyły konkurencyjność polskich regionów, 

a także pomogły stworzyć nowe miejsca pracy [http://www.mrr.gov.pl].  

Tabela 2. Liczba podpisanych umów oraz wartość wsparcia finansowego UE dla województw 

Polski (stan na wrzesień 2015 r.). 

Województwo 
Liczba  

projektów 
Wartość pro-

jektów w mld zł 
Dofinansowanie 

z  UE w mld zł 

Lubuskie 5035 14,9 8,3 

Zachodniopomorskie 8952 27,7 13,6 

Pomorskie 11601 36,4 19,8 

Warmińsko - mazurskie 9551 25,6 14,8 

Podlaskie 9683 18,4 9,9 

Wielkopolskie 17499 39,1 20,9 

Kujawsko - pomorskie 11587 25,8 13,6 

Mazowieckie 27023 95,2 50 

Dolnośląskie 11257 44,9 23,6 

Łódzkie 13984 38,5 20,3 

Opolskie 5894 12,5 6,7 

Śląskie 16749 58,1 31,9 

Małopolskie 13923 41,9 21,8 

Świętokrzyskie 8625 16,9 9,5 

Lubelskie 16828 29,3 17,6 

Podkarpackie 10673 34,7 19,2 
Źródło: Opracowanie własne. 

Od początku uruchomienia programów pomocowych podpisano 

z beneficjentami ponad 198,8 tys. umów. Najwięcej z nich zawarto 

w województwie mazowieckim, drugie miejsce pod tym względem zajęło 

województwo wielkopolskie, trzecie zaś lubelskie. 

W latach 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim wartość zawartych 

umów o dofinansowanie wynosiła 16,9 mld zł, w tym ponad 9,5 mld zł stanowiły 

środki unijne. Umowy o najwyższej wartości zawarto w Regionalnym Programie 

Operacyjnym. Z kolei najwięcej pieniędzy zakonotowano w obszarze "Transport" 

w którym umowy opiewały na łączną wartość 4 mld zł, w tym 2,8 mld zł pocho-

dziło ze środków wspólnotowych (PO IiŚ - 1,4 mld zł, RPO - 0,7 mld, PO RPW - 

0,6 mld zł). Drugim co do wielkości obszarem inwestycji była "Ochrona środowi-

ska i zapobieganie zagrożeniom". W ramach PO IiŚ i RPO, na realizację tego typu 

projektów, podpisano umowy na kwotę 2,4 mld zł, w tym 1,3 mld zł pochodziło  
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z funduszy UE. Najwięcej środków z PO KL skierowano na zatrudnienie  - 0,5 mld 

zł ogółem, w tym zdecydowana większość, czyli 0,4 mld zł pochodziło ze środ-

ków europejskich. 

Tabela 3. Wybrane projekty realizowane w województwie świętokrzyskim (stan na wrzesień 2015 r.) 

Tytuł projektu 
Nazwa pro-

gramu opera-
cyjnego 

Całkowita 
wartość pro-

jektu w mln zł 

Wartość 
wkładu UE 

w mln zł 

Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do 
realizacji kolejowych przewozów pasażer-
skich - zakup 20 elektrycznych zespołów 
trakcyjnych 

PO IiŚ 1.156,6 658,8 

Budowa Międzynarodowego Centrum 
Kultur w Kielcach 

PO IiŚ 74,1 31,9 

Rozwój bazy badawczej specjalistycznych 
laboratoriów Uczelni publicznych Regionu 
Świętokrzyskiego 

PO IG 89,8 76,3 

Budowa sieci FTTH na obszarze Sandomie-
rza 

PO IG 5,2 2,5 

Nauczyciel zawodu z przyszłością PO KL 4,3 3,6 

Możliwości - Umiejętności - Praca dla 
Kielczan 

PO KL 41,2 34,9 

Finansowanie kosztów zatrudnienia pra-
cowników IPOC w Świętokrzyskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w 2011 r. 

PO PT 1,5 1,2 

Finansowanie kosztów zatrudnienia pra-
cowników IPOC w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach w 2015 roku. 

PO PT 1,1 0,96 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitarnym 

PO RPW 352,8 233,1 

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach - II etap budowy Campusu Uniwer-
syteckiego 

PO RPW 161,7 135,5 

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach 

RPO WŚ 34,6 27,9 

Wyposażenie Szpitala Powiatowego w 
Opatowie 

RPO WŚ 8,2 7,0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dzięki projektom współfinansowanym ze środków unijnych: 

− wybudowano lub zmodernizowano 957 km sieci kanalizacyjnych; 

− utworzono ponad 2,5 tys. nowych miejsc pracy;  

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1279954
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1279954
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1279954
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1279954
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1182020
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1182020
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1228807
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1228807
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1228807
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1229906
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1229906
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1064168
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1226221
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1226221
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1147352
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1147352
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1147352
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1314229
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1314229
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1314229
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1159792
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1159792
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1159792
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1159792
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1251163
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1251163
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1198408
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1198408
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− 610 gospodarstw domowych otrzymało dofinansowanie dostępu do In-

ternetu, 

− wybudowano lub zmodernizowanej 539 km sieci wodociągowej; 

− oddano do użytku 52 jednostki taboru komunikacji miejskiej; 

− wybudowano lub przebudowano 442 km dróg; 

− 41 obiektów dziedzictwa kulturowego otrzymało wsparcie;  

− wybudowano lub przebudowano 57 obiektów infrastruktury szkół  

i szkół wyższych;  

− wsparcie otrzymało 37 instytucji ochrony zdrowia.  

Tabela 4. Pozyskiwanie funduszy unijnych przez powiaty województwa świętokrzyskiego (stan 

na wrzesień 2015 r.) 

Powiat 

Ilość podpisa-
nych umów w 
latach 2007 - 

2013 

Łączna ilość 
podpisanych 

umów 

Wartość 
projektu w 

mld zł 

Dofinansowanie 
z UE w mld zł 

konecki 328 534 1,000 0,500 

skarżyski 277 333 0,880 0,493 

starachowicki 250 336 0,558 0,291 

ostrowiecki 320 504 0,903 0,492 

opatowski 217 517 0,436 0,237 

kielecki 874 1309 2,893 1,738 

m. Kielce 681 944 3,877 2,323 

włoszczowski 169 359 0,448 0,232 

jędrzejowski 248 600 0,889 0,428 

pińczowski 132 371 0,334 0,188 

kazimierski 114 439 0,212 0,124 

buski 273 554 0,934 0,493 

staszowski 285 622 0,867 0,436 

sandomierski 290 825 0,461 0,261 
Źródło: Opracowanie własne. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo świętokrzyskie 

miało do dyspozycji niemal 770 mln euro. Od początku realizacji programu podpisa-

no ponad 1 060 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 4,7 mld zł, w tym 

ponad 2,5 mld zł stanowiło dofinansowanie unijne. Najwięcej wartościowo umów 

podpisano w obszarze "Transport" - 134  umowy o łącznej wartości wydatków ogó-

łem ok. 1,1 mld zł oraz dofinansowaniu z UE  wynoszącym748 mln zł. Również wiele 

umów zostało zawartych w obszarze "Badania i rozwój technologiczny, innowacje, 
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przedsiębiorczość" - 509  umów o łącznej wartości blisko 1,4 mld zł oraz dofinanso-

waniu unijnemu w wysokości  545  mln zł [Wykorzystywanie funduszy ... 2012, 1]. 

Ważną rolę w województwie świętokrzyskim, oprócz dużych projektów infra-

strukturalnych, pełniły te mniejsze, realizowane w poszczególnych powiatach.  

Najlepszym beneficjentem środków unijnych w latach 2007 - 2013 okazał się 

powiat kielecki, który podpisał 874 umów.  Drugie miejsce zajął powiat m. Kielce,  

a za nim powiat ostrowiecki oraz sandomierski. Najmniej aktywny w pozyskiwaniu 

funduszy europejskich okazał się powiat kazimierski.  

Tabela 5. Wartość całkowita (mln zł) podpisanych umów o dofinansowanie w latach 2007 - 

2013 z podziałem na programy operacyjne oraz powiaty województwa świętokrzyskiego (stan 

na czerwiec 2015 r.). 

Jednostka 
terytorialna 

PO IiŚ PO IG PO KL PO PT PO RPW RPO WŚ 

Województwo 
świętokrzyskie 

4.086,5 1.389,2 1.980,6 10,6 1.905,5 5.841,1 

Powiat kielecki 994,0 102,2 272,1 0 57,6 1.333,5 

Powiat konec-
ki 

205,7 182,9 118,5 0 151,5 241,8 

Powiat ostro-
wiecki 

184,1 184,3 116,3 0 0 385,1 

Powiat skarży-
ski 

864,5 60,5 110,4 0 0 267,7 

Powiat stara-
chowicki 

0,1 118,2 9,2 0 17,9 255,4 

Powiat m. 
Kielce 

1.128,1 268,4 122,5 10,6 1.031,0 1.109,2 

Powiat buski 151,3 117,9 69,5 0 26,8 483,4 

Powiat jędrze-
jowski 

102,6 128,3 73,0 0 232,5 285,5 

Powiat kazi-
mierski 

209,3 2,3 26,3 0 2,9 139,6 

Powiat opa-
towski 

0 65,5 67,5 0 4,8 246,0 

Powiat piń-
czowski 

209,5 16,0 31,6 0 0 200,6 

Powiat san-
domierski 

653,0 11,4 66,8 0 1,0 219,8 

Powiat sta-
szowski 

224,2 28,9 74,9 0 16,6 315,8 

Powiat włosz-
czowski 

320,3 99,6 44,8 0 2,1 217,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 
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Tabela 6. Ilość podpisanych umów w województwie świętokrzyskim w latach 2007 - 2013 ze 

względu na tematykę projektu (stan na wrzesień 2015 r.). 

Temat projektu Ilość podpisanych umów 

Nauka i edukacja 1329 

Transport 165 

Energetyka 163 

Turystyka 110 

Bezpieczeństwo 3 

Badania, rozwój, innowacja 177 

Kultura i sztuka 130 

Ochrona zdrowia 38 

Rozwój firm 829 

Telekomunikacja i e-usługi 38 

Praca i integracja społeczna 829 

Współpraca międzynarodowa 261 

Administracja 1197 

Rewitalizacja 79 

Ochrona środowiska 164 
Źródło: Opracowanie własne. 

Przy uwzględnieniu struktury powiatowej oraz podziału wydatków na 

fundusze można stwierdzić, iż w przeważającej większości wykorzystywane 

środki pochodziły z PO RPW. Ze środków przeznaczonych na PO IiŚ najbar-

dziej skorzystał powiat m. Kielce, kielecki, skarżyski i sandomierski. Z kolei 

jeśli chodzi o PO IG najbardziej aktywny w latach 2007 - 2013, oprócz powia-

tu m. Kielce, był powiat konecki i ostrowiecki. Z PO KL najwięcej środków 

pozyskały powiaty: kielecki, m. Kielce, konecki oraz ostrowiecki. Z PO PT ko-

rzystał tylko powiat m. Kielce, który uzyskał w latach 2007 - 2013 dofinanso-

wanie wynoszące ponad 10,6 mln zł. Najwięcej ze środków PO RPW skorzy-

stały natomiast powiaty: m. Kielce, jędrzejowski i konecki. Największe dofi-

nansowanie z RPO województwa świętokrzyskiego uzyskał powiat kielecki, 

m. Kielce, buski, ostrowiecki, zaś najmniejsze powiat kazimierski. 

Jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej jest niwelowanie dyspro-

porcji rozwojowych oraz wyrównywanie poziomu życia w jej regionach. Każ-

dy kraj będący członkiem wspólnoty w latach 2007 -2013 otrzymał na ten cel 

określoną pulę pieniędzy. Dla Polski z budżetu UE przewidziano 67,3 mld 

euro. Sposób wydatkowania tej kwoty określała Narodowa Strategia Spójno-

ści. W tym okresie programowania podpisano w Polsce ponad 112 tys. 

umów, najwięcej w województwach: śląskim, mazowieckim oraz wielkopol-
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skim, najmniej zaś w lubuskim, podlaskim oraz opolskim. W województwie 

świętokrzyskim od momentu wejścia naszego kraju do UE popisano łącznie 

8625 umów na łączną kwotę 16,9 mld zł, z czego 9,5 mld zł pochodziło  

z dotacji unijnych. W województwie świętokrzyskim największą ilość projek-

tów zrealizowano w obrębie edukacji, rozwoju firm, pracy i integracji spo-

łecznej. Dużą rolę fundusze europejskie odegrały w kwestii wspierania badań 

i rozwoju innowacyjności. Aktywność powiatów w województwie świętokrzy-

skim pod względem pozyskiwania środków unijnych jest zróżnicowana. Prym 

wiedzie powiat m. Kielce, powiat kielecki oraz powiat ostrowiecki i sando-

mierski. Spośród 14 powiatów województwa świętokrzyskiego najmniejszą 

aktywnością wykazał się powiat kazimierski. 
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WSTĘP 

Prawidłowe funkcjonowanie spółki, podobnie jak w przypadku każdego innego 

podmiotu gospodarczego wymaga wypracowania odpowiednich mechanizmów we-

wnętrznego nadzoru i kontroli nad przedmiotem bieżącej działalności. W prywatnych 

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością1 system ten jest najczęściej ściśle powią-

zany z ośrodkiem decyzyjnym skupiającym właścicieli spółki [Jacyszyn, Skory 2001, 

131]. Jest to charakterystyczne dla spółek osobowych, w których wspólnicy mogą na 

bieżąco nadzorować działalność swojego przedsiębiorstwa. W spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z uwagi na jej kapitałowo-korporacyjny charakter, a także znaczną 

swobodę w kształtowaniu jej wewnętrznej konstrukcji, istnieje możliwość bezpośred-

niego nadzoru i kontroli polegającego na działaniu udziałowców lub ustanowieniu 

zinstytucjonalizowanego nadzoru wewnętrznego w postaci rady nadzorczej albo ko-

misji rewizyjnej. Swoboda w zakresie kształtowania tych mechanizmów jest jednak 

ograniczona. W przypadku spółek, w których liczba udziałowców przekracza 25,  

a kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 zł, organ nadzorczy jest obligatoryjny. 

Szczególne przepisy wiążą spółki, w których partycypuje jednostka samorządu teryto-

rialnego. Z uwagi na to, że podmioty te wykorzystują środki i mienie publiczne, zacho-

dzi konieczność ustanowienia zinstytucjonalizowanego nadzoru. W takich podmiotach 

rada nadzorcza jest organem obligatoryjnym, bez względu na wielkość i zakres działal-

ności. Kompetencje tego organu w znacznym stopniu można kształtować w akcie 

założycielskim, przez co organ ten, w zależności od przypisanych mu właściwości może 

pełnić rozmaitą rolę w zarówno w samej spółce, jak również w ogóle struktury jed-

nostki samorządu terytorialnego, w zakresie wykonywanych przez nią zadań.   

W artykule przybliżone zostaną podstawowe aspekty konstrukcyjne organu nad-

zorczego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której partycypuje jednost-

ka samorządu terytorialnego, a także zostaną określone jego ustawowe kompeten-

cje. Zasadniczym celem pracy jest wykazanie roli i znaczenia tego organu w struktu-

rze samorządowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoby prawnej 

realizującej zadania publiczne. 

 

 

                                                           
1 Zwane dalej również spółką z o.o. 
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KONSTRUKCJA SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konstrukcję spółek komunalnych należy rozważać mając na uwadze ich za-

sadniczą podstawę prawną znajdującą się w ustawie z dnia 15 września 2000 r. 

kodeks spółek handlowych1 oraz przepisy szczególne ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej2. 

Art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej wskazuje na dwa sposoby 

uczestniczenia jednostki samorządu terytorialnego w spółce prawa handlowe-

go. Pierwszym sposobem jest przystąpienie do niej, natomiast drugim zawią-

zanie jej [Zołotar 2014, 39]. Spółkę z o.o. może założyć każda jednostka samo-

rządu terytorialnego niezależnie od szczebla [Gonet 2007, 61]. Samorządy  

w celu realizacji zadań własnych mogą tworzyć spółki jednoosobowe lub  

o kapitale mieszanym, z udziałem zarówno podmiotów z sektora publicznego, 

w tym Skarbu Państwa, jak również sektora prywatnego, w tym podmiotów 

zagranicznych [Zieliński 2014, 373].  

Zasady powoływania, funkcjonowania oraz przystępowania do spółki z o.o. 

przez samorządy nie różnią się zasadniczo od tych obowiązujących względem 

podmiotów prywatnych. Można jednak wskazać kilka zasadniczych różnic, 

stanowiących o szczególnej roli tego podmiotu, jako osoby prawnej realizują-

cej zadania publiczne. Jako pierwszą z takich różnic można wyróżnić cel powo-

łania lub przystąpienia do takiej spółki. Według K. Kopaczyńskiej-Pieczniak 

istotą każdej spółki handlowej jest współdziałanie wspólników na rzecz osią-

gnięcia wspólnego celu, na zasadach określonych w akcie założycielskim [Ko-

paczyńska- Pieczniak 2010, 36]. Cele, dla których powstała spółka z o.o., zgod-

nie z kodeksem spółek handlowych nie są ograniczone poprzez wskazanie ich 

rodzaju, jedyne ich granice wynikają z przepisów prawa. W przypadku spółek, 

w których partycypują jednostki samorządu terytorialnego takim celem, co do 

zasady, jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej [Zieliński 

2014, 373]. Kolejną istotną różnicą jest procedura powołania spółki. W przy-

padku podmiotów prywatnych pierwszą normatywną czynnością konieczną do 

zawiązania bytu prawnego było podpisanie aktu założycielskiego- umowy, 

natomiast w przypadku podmiotów komunalnych jest to odpowiednia uchwa-

                                                           
1 Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późn. zm., zwane dalej również KSH. 
2 Dz. U. 1996 nr 9 poz. 43, z późn zm.  
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ła organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego. Istotne jest 

również to, że na zgromadzeniu wspólników jednostkę samorządu terytorial-

nego, jako udziałowca reprezentuje jej organ wykonawczy. W przypadku gmi-

ny jest to odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w przypadku 

powiatu, albo dwóch członków zarządu, albo członek zarządu wraz z odpo-

wiednio upoważnionym pracownikiem, natomiast w przypadku województwa 

albo marszałek wraz z jednym z członków zarządu, albo jeden z nich, jeżeli 

umowa spółki tak stanowi [Gonet 2007, 62]. Kolejną istotną kwestią, ważną  

z punktu widzenia niniejszej pracy jest obowiązek ustanowienia zinstytucjona-

lizowanego nadzoru w postaci rady nadzorczej, a także obligatoryjność powo-

ływania członków organu zarządzającego przez organ nadzorczy. Odstępstwo 

to skutkuje tym, iż mimo możliwości kontroli sprawowanej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego jako udziałowca, to właśnie rada nadzorcza staje się 

podstawowym organem wewnętrznym nadzorującym i kontrolującym bieżącą 

działalność przedsiębiorstwa.  

CHARAKTERYSTYKA ORGANÓW W SAMORZĄDOWEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywil-

ny1 spółka z o.o. jako osoba prawna jest zobowiązana do działania przez swoje 

organy w sposób przewidziany w ustawie oraz opartym na niej statucie. 

Organem reprezentującym i prowadzącym sprawy spółki jest jej zarząd. Jest 

to podstawowy organ urzeczywistniający zdolność spółki do czynności prawnych 

[Kopaczyńska- Pieczniak 2010, 389]. Zarząd może być jedno- lub wieloosobowy. 

Zarząd wieloosobowy obraduje kolegialnie pod przewodnictwem prezesa, a jego 

uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Czas trwania kadencji za-

rządu zależy od postanowień zawartych w akcie erekcyjnym. Jeżeli umowa nie 

stanowi inaczej, mandat członka tego organu wygasa z dniem odbycia zgroma-

dzenia wspólników, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy. W praktyce jednak stosuje się rozwiązanie, polegające na 

przesunięciu daty wygaśnięcia mandatu o kilka dni, co pozwala na przekazanie 

dokumentów nowym członkom zarządu oraz dokonanie niezbędnych rozliczeń 

                                                           
1 Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.  
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[Spółki jednostek … 94]. Jak wspomniano wcześniej, członków organu zarządza-

jącego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje 

i odwołuje rada nadzorcza. Jest to istotnym odstępstwem od regulacji przewi-

dzianych dla spółek prywatnych, gdzie kompetencja do kształtowania składu 

osobowego organu zarządzającego przysługiwała, z mocy prawa walnemu 

zgromadzeniu, lecz można ją było przyznać innemu organowi (radzie nadzorczej, 

komisji rewizyjnej lub imiennie jednemu z udziałowców).  

Rola zarządu sprowadza się do dwóch rodzaju czynności, reprezentacji spółki 

oraz prowadzeniu jej bieżących spraw. Za prowadzenie spraw bieżących uznaje 

się wszystkie czynności niepolegające na składaniu oświadczeń woli ze skutkiem 

prawnym wobec osób trzecich [Szczepaniak 2002, 165]. Za reprezentację spółki 

uznaje się wszystkie pozostałe czynności. Z uwagi na to, iż zarząd jest organem 

wykonawczym spółki, w przypadku jej niewypłacalności, gdy wniosek o upadłość 

został złożony za późno, członkowie tego organu ponoszą subsydiarną odpowie-

dzialność za zobowiązania spółki.  

W spółce z o.o., z uwagi na jej kapitałowo-korporacyjny charakter, szerokie 

kompetencje przysługują zgromadzeniu wspólników. Wyraża się to przede 

wszystkim w możliwości sprawowania kontroli przez każdego ze wspólników nad 

działalnością spółki. Zgromadzenie wspólników w literaturze bywa rozpatrywane 

w dwóch aspektach. Z jednej strony jest to organ obligatoryjny, tworzony przez 

wszystkich wspólników, natomiast z drugiej strony jest to zasadniczy sposób 

podejmowania uchwał przez właścicieli spółki [Szczepaniak 2002, 202]. Funkcjo-

nowanie tego organu może się różnić w przypadku spółek komunalnych od try-

bu pracy w pozostałych spółkach. W szczególności dotyczy to spółek, w których 

jednostka samorządu terytorialnego jest jedynym udziałowcem. Wtedy funkcję 

zgromadzenia wspólników pełni zarząd danej jednostki [Gonet 2007, 69].  

W zakres kompetencji tego organu zalicza się wydawanie oświadczeń woli 

w formie uchwał, w najistotniejszych dla spółki sprawach, a także powoływanie 

rady nadzorczej. Istotnym jest również to, iż w przeciwieństwie do spółki akcyj-

nej zgromadzenie wspólników jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowa-

nych na posiedzeniu udziałów, chyba że umowa stanowi inaczej.  

Organem spółki, który jest zasadniczym przedmiotem zainteresowania ni-

niejszej pracy jest rada nadzorcza. Jest to organ obligatoryjny, co oznacza możli-

wość umownego wyłączenia indywidualnie sprawowanej kontroli wspólników 
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[Gonet, 66]. Jednakże, jeżeli nie dojdzie do takiego wyłączenia, wspólnicy mogą 

posiadać wgląd w księgi i dokumenty spółki, osobiście lub za pośrednictwem 

upoważnionej osoby. Rada nadzorcza jest organem kolegialnym liczącym co 

najmniej trzy osoby. Kadencja tego organu nie została jasno sprecyzowana  

w przepisach, jednak w przypadku spółek, w których jednostka samorządu tery-

torialnego posiada większość udziałów, trwa ona trzy lata. Większościowy pakiet 

jednostek udziałowych daje możliwość bezpośredniego kształtowania składu 

osobowego organu nadzorczego [Gonet, 67]. W przypadku spółek, w których 

udział jednostki samorządu terytorialnego jest mniejszościowy kadencja rady 

trwa rok, chyba że w umowie przewidziano inny okres. Rada nadzorcza w ko-

munalnej spółce z o.o. powoływana jest uchwałą zgromadzenia wspólników.  

W przypadku spółek jednoosobowych kompetencje do powoływania tego orga-

nu ma organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego [Spółki 

jednostek ..., 96]. W skład rady nadzorczej mogą zostać powołane wyłącznie 

osoby, które spełniają określone wymagania. Podstawowym warunkiem jest 

posiadanie pełnej czynności do zdolności prawnych oraz niepodleganie ograni-

czeniom i zakazom przewidzianym w przepisach szczególnych [Hoffa 

http://prawodlasamorzadu.pl]. Ponadto osoby reprezentujące jednostkę samo-

rządu terytorialnego w radzie nadzorczej musza złożyć odpowiedni egzamin 

przewidziany w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji 

i prywatyzacji1. W ustawie tej delegowano Radzie Ministrów określenie warun-

ków, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka rady nadzorczej. 

Na podstawie delegacji wydano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 wrze-

śnia 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem2. 

Zgodnie z postanowieniami tego aktu kandydat na członka rady nadzorczej musi 

się legitymować dyplomem studiów wyższych.  

Zgodnie z art. 222 § 1 KSH rada nadzorcza, jako organ kolegialny podejmuje 

uchwały na posiedzeniach, jeżeli obecna jest na nich co najmniej połowa człon-

ków organu, a wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni. Zgodnie z § 2 tego 

artykułu, w umowie spółki można przewidzeń bardziej rygorystyczne wymagania 

co do kworum tego organu. Rada nadzorcza obraduje pod przewodnictwem 

                                                           
1 Dz. U. 1996 nr 118 poz. 561, z późn. zm.  
2 Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2038.  
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przewodniczącego, którego głos, w przypadku równości, jest rozstrzygający. Co 

do zasady, członek rady nadzorczej głosuje osobiście. Kodeks spółek handlowych 

dopuszcza jednak pewne wyjątki w tej kwestii, z zastrzeżeniem by były one okre-

ślone w akcie założycielskim oraz mieściły się w ramach wyznaczonych przez 

ustawę. Zgodnie z tym w umowie można przewidzieć, że członkowie rady nad-

zorczej biorą udział w głosowaniu na piśmie, oddając swój głos za pośrednic-

twem innego członka rady nadzorczej [Por. KSH]. Sytuacja ta jest dopuszczalne 

jednak wyłącznie w sytuacji, gdy osoba głosująca, pomimo swojej nieobecności 

na posiedzeniu, posiada wiedzę o jego porządku i o przedmiocie głosowania.  

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ W SAMORZĄDOWEJ SPÓŁCE Z OGRANI-

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zakres kompetencji rady nadzorczej wyznacza art. 219 KSH. W § 1 tego artykułu 

zawarty jest przepis stanowiący o tym, że rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad 

działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. Przez stały nadzór należy rozumieć 

zachowanie ciągłości kontroli i nadzoru nad działalnością organizacji, zarówno pod 

względem finansowym jak i merytorycznym [Czerniakowski 2001, 280]. Tak więc nie 

jest wystarczające sprawowanie tych czynności ad hoc tylko poprzez udział w posie-

dzeniach organu [Rodzynkiewicz 2005, 372]. W § 2 analizowanego artykułu wyzna-

czone zostały granice dopuszczalnego wpływu rady nadzorczej na zarząd spółki.  

Z przepisu tego wynika, iż odnośnie spółki z o.o. nie jest możliwe utworzenie jedne-

go, unitarnego organu na wzór rady dyrektorów w spółce europejskiej. Organy za-

rządu i nadzoru powinny być odrębne, ponieważ tylko to może zapewnić należyty  

i obiektywny nadzór nad przedmiotem działalności spółki.  

W art. 219§ 3 określono minimalny zakres uprawnień rady nadzorczej, który nie 

może być zawężony. Do takich uprawnień należy ocena sprawozdań w zakresie ich 

zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, a także wniosków zarządu 

dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Ponadto organ ten jest zobligowany 

do corocznego składania pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonej 

oceny. Rada nadzorcza może również badać wszystkie dokumenty spółki, a także 

żądać od członków zarządu i poszczególnych pracowników sprawozdań i wyjaśnień 

oraz dokonywać rewizji majątku spółki. M. Rodzynkiewicz zauważa, że rada nadzor-

cza nie może żądać wyjaśnień od osób zatrudnionych w spółce na podstawie innego 

stosunku prawnego niż stosunek pracy. Wyłącza to możliwość kontrolowania wielu 
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newralgicznych obszarów, takich jak księgowość, obsługa prawna czy informatyczna 

[Rodzynkiewicz 2005, 372-373].  

W akcie założycielskim spółki można rozszerzyć kompetencje rady nadzorczej, 

w szczególności: 

− postanowić, że zarząd jest zobligowany do zaczerpnięcia opinii rady w okre-

ślonych w umowie kwestiach; 

− postanowić, że zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody na dokonanie 

określonych w umowie czynności; 

− nadać radzie nadzorczej prawo do zawieszania członków organu zarządza-

jącego w nadzwyczajnych przypadkach [Spółki jednostek ..., 98]. 

Rozszerzenie kompetencji rady nadzorczej nie może prowadzić do zatar-

cia granic między poszczególnymi organami spółki. Postanowienia, zgodnie  

z którymi rada nadzorcza miałaby realnie prowadzić sprawy spółki, są 

sprzeczne z istotą prawną spółki kapitałowej i z mocy prawa nieważne [Ro-

dzynkiewicz 2005, 373]. Zawarte w akcie założycielskim spółki postanowienia 

dotyczące rozszerzenia uprawnień organu nadzorczego powinny szczegóło-

wo określać sytuację i zakres rozszerzenia danej kompetencji. Przykładowo, 

w przypadku wymogu wyrażenia zgody na podjęcie określonej czynności, 

powszechnie stosuje się oznaczenie co do kwoty pieniężnej. Warto w tej 

kwestii nadmienić również, że w przypadku, gdy rada nie wyrazi zgody na 

podjęcie określonych czynności, zarząd może zwrócić się do zgromadzenia 

wspólników. Świadczy to o podstawowym charakterze organu wspólników  

w strukturze spółki.  

ROLA RADY NADZORCZEJ W SAMORZĄDOWEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Rola rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, co do zasady, 

skupia się wokół funkcji nadzorczych, jednakże w spółkach komunalnych, z uwagi na 

kompetencje powoływania członków zarządu można wyróżnić funkcję stanowiącą. 

Rozstrzygnięcia te są wyrazem obowiązującej w Polsce dualistycznej zasady funkcjo-

nowania spółki polegającej na rozdziale zarządzania od nadzoru w spółkach kapita-

łowych [Niedzielska 2005, 171]. 
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Funkcja nadzorcza tego organu wyrażona jest przede wszystkim w art. 219 KSH. 

Przepis ten, nawet rozpatrywany łącznie z innymi przepisami Kodeksu spółek han-

dlowych i przepisami ustawy o gospodarce komunalnej  regulującymi ten obszar, nie 

oddaje ogromu kryjącej się za tym treści [Zieliński (a) 2014, 170]. Niezależna od or-

ganu zarządzającego, rada nadzorcza jest niezwykle istotnym elementem w spółce 

mającej charakter korporacyjny, która realizuje zadania publiczne. Przepisy prawa,  

w przeciwieństwie do spółki akcyjnej przewidują indywidualną kontrolę wspólników 

nad przedmiotem działalności spółki, jednakże z uwagi na specyfikę wykonywanych 

zadań, niezbędne wydaje się powołanie specjalistycznego organu, który jest w stanie 

na bieżąco nadzorować i kontrolować wszystkie procesy w niej zachodzące.  

Kolejną funkcją jest funkcja stanowiąca. Ma ona odniesienie do wszystkich rad 

nadzorczych w spółkach, w których partycypuje jednostka samorządu terytorialne-

go, a także niektórych spółek prywatnych, w których w umowie przewidziano od-

powiednie regulacje. Funkcja ta sprowadza się do możliwości kształtowania składu 

osobowego innych organów, mianowicie zarządu. Ma ona zapewnić stałe i nieprze-

rwane wykonywanie czynności przez zarząd, a także uniemożliwić działania, które 

mogłyby przynieść szkodę spółce, poprzez zastosowanie instytucji zawieszenia [Zie-

liński (a) 2014, 169].  

PODSUMOWANIE 

Nie ulega wątpliwości, że rada nadzorcza jest niezwykle ważnym orga-

nem, który ma czuwać nad działalnością spółki. Niezwykle istotną rolę organ 

ten odgrywa w przypadku spółek, w których partycypuje jednostka samorzą-

du terytorialnego. Wykorzystanie środków publicznych w takiej działalności 

powinno podlegać szczególnie zaostrzonej kontroli i nadzorowi. Co prawda, 

nadzór nad spółką sprawują również wspólnicy, a jej sprawozdania bada 

biegły rewident, jednakże wszystkie nieprawidłowości powinny zostać wykry-

te już na etapie rady nadzorczej, która stanowi pierwszy instytucjonalny sto-

pień nadzoru i kontroli. Najważniejsze rolę jakie pełni rada nadzorcza w sa-

morządowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to: 

− stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach, 

co pozwala na wykrycie nieprawidłowości i nadużyć ze strony zarzą-

du na możliwie jak najwcześniejszym etapie oraz przeciwdziałanie im  

w przyszłości; 
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− kontrola nad działaniami podejmowanymi przez zarząd, która ma 

jednocześnie stymulować organ wykonawczy do należytego wyko-

nywania swoich obowiązków; 

− możliwość kształtowania składu osobowego zarządu, co umożliwia 

większą niezależność od wspólników, a zarazem ochronę interesu 

publicznego.  

Należyty nadzór i kontrola nad działalnością spółki komunalnej jest moż-

liwy tylko wtedy, gdy sprawują go odpowiednio wykwalifikowane osoby. 

Ważnym wymiarem przydatności zasobu ludzkiego tego organu jest jego 

adekwatność do potrzeb spółki oraz przedmiotu jej działalności [Koładkie-

wicz 2013, 63]. Taką adekwatność w znacznym stopniu zapewniają egzaminy 

składane przez kandydatów na członków rady z ramienia jednostek samo-

rządu terytorialnego. Jednakże, pomimo formalnego wymogu egzaminu, nie 

sposób uniknąć znacznego upolitycznienia składu tego organu, a w efekcie 

całej spółki.  
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In a market environment, competition exceeds the limits of such areas as 

goods, services, technologies, and marketing instruments. Such factors as organi-

zational structure of management and staff are becoming the keys to success of 

any organization (enterprise). 

To ensure continuity in development, production, and marketing of new high-

quality goods (services), companies (organizations) have to be able to develop and 

use the potential of their staff in accordance with the new challenges of the in-

formation society and globalization processes. This, in its turn, presents new de-

mands  the personality of the leader, and the choice of methods and manage-

ment style. The development of the economic system and society, national cus-

toms and cultural traditions also have a role to play in molding of the manager’s 

personality.  

To receive comprehensive data on the system of values of the managers, as 

well as to compare regional cultural characteristics of management, the depart-

ment of business administration of the Institute of Economics of the Technical 

University of Braunschweig (Germany) put forward an initiative to conduct an 

international research in 2005-2006. Within the framework of this research, 850 

managers of private enterprises from such European countries as Bulgaria, Mace-

donia, Germany, Poland, the Czech Republic and Ukraine were surveyed. 

The survey was held using a single questionnaire that consisted of 6 parts:  

1. general information about a person  

2. life values of a manager 

3. management style 

4. management concepts 

5. work style 

6. manager’s satisfaction. 

The analysis of 56 questionnaire items related to life values of a manager 

became the subject of a separate publication [Human Resources Manage-

ment 2006]. The present paper focuses upon the comparison of styles of 

managers from the countries selected for the survey.  
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Management style is a way in which the manager performs his/her du-

ties, as well as his/her attitude to personnel. To describe management 

styles, the following characteristics were used:  

− level of participation in management 

− level of orientation at structural and functional management 

The “Management style” chapter of the questionnaire included 18 items. 

Managers selected their answers according to the 9-point scale: from (-1), i. e. 

“it contradicts my values” to (+7), i. e. “this value is of special importance for 

me”. For the purposes of this article the results of assessment were usually di-

vided into three groups: especially important (5 ÷ +7), important (+2 ÷ +4) and 

not important (-1 ÷ +1). 

Participative management presupposes participation of the hired labor in com-

pany (organization) management, partnership relations between the managers and 

staff, and involvement of the latter into taking management decisions. In practice, 

the level of participation is often the main criterion of the democratic management 

style.  

To research the level of management participativity, the following characteristics 

were selected: equality in relations, communication, use of powers, further devel-

opment of an employee, recognition of his/her achievements, facilitating satisfac-

tion with work, compassion, correction of behavior, trainings, and promotion of 

optimism.  

70.8% of Macedonian, 63.2% of Bulgarian, 52.2% of German, 44.7% of Polish, 

43.7% of Ukrainian, and 40.0% of Czech managers are especially ready to perceive 

their employees as equal partners. Average points were selected by 60.0% of the 

surveyed Czechs, 50.6% of Ukrainians, 48.9% of Poles, 45.3% of Germans, 31.2% of 

Bulgarians, and 24.7% of Macedonians. Among those, for whom it is not characteris-

tic, the highest percentage belongs to the Poles – 6.4%. 

It is important for all the surveyed managers to have continuing intensive dia-

logue with the staff in the process of their work. Thus, communication is considered 

of special importance by 88.8% of Bulgarian, 84.6% of Macedonian, 78.1% of Ger-

man, 71.4% of Czech, 61.7% of Polish, and 59.1% of Ukrainian managers. The per-

centage of those, for whom it is unimportant is in the range of 0% (Bulgaria, the 

Czech Republic) ÷ 3,1% (Ukraine).  
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77.6% of Bulgarian, 75.1% of German, 73.6% of Macedonian, 65.7% of Czech, 

51.7% of Polish, and 50.3% of Ukrainian managers claimed that they support and 

encourage further development of their employees. At that, the maximum point (+7 

– especially characteristic) was indicated by 17.6% of the surveyed Bulgarians, 15.6% 

Macedonians, 8.6% of Czechs, 8.1% of Germans, 4.4% of Ukrainians, and 3.2% of 

Poles. The majority of those who selected average and lowest points consisted of 

Ukrainian managers (46.6% and 3.1% respectively) [Osidach 2011]. 

Bulgarian and Macedonian managers appeared to be the most lavish with praise 

for a job well done: for 80.8% and 80.1% respectively this is especially characteristic, 

and for 19.2% and 19.1% of the surveyed – moderately characteristic. Special atten-

tion to recognition of a job well done is paid by 71.9% of German, 58.5% of Polish, 

52.8% of Czech and 39% of Ukrainian managers. The majority of ‘characteristic’ 

(value: +5 ÷ +7) and ‘little characteristic’ (value: -1 ÷ +1) points were marked by 

Ukrainians: 49.1% and 12.0% respectively. It is worth noting that points -1 (it contra-

dicts my values) and 0 (not characteristic) was not marked by anyone but Ukraini-

ans. Are these severe consequences of the command and administration system 

where an employee was just a “cog in the big machine”? 

 
Fig. 1. The use of their powers by managers for the purposes of staff training 

The results on the use of the managers’ powers for improvement of em-

ployees’ competence and their training are interesting (Fig. 1). The highest 

percentage of those for whom it is typical to use this principle in manage-
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ment was found among German managers (80.6%). For comparison, it is 

worth noting that, as it has been mentioned by the authors elsewhere, only 

8.8% of the German managers consider power as the ability to dominate 

people and control them, and 18.1% - as the right to take decisions [Human 

Resources Management, p. 252]. The fact that it is characteristic for them to 

use their powers for development of their employees was declared also by 

61.1% of the surveyed Bulgarians, 60.6% of Macedonians, 56.4% of Poles, 

51.6% of Ukrainians, and 50.0% of Czechs.  Almost all other answers have 

mean values. 

The use of the principles of participative management envisages targeted efforts 

of the manager to form a favorable microclimate among staff members and satis-

faction of employees. Almost all the surveyed managers from the countries that 

participated in the project pay much attention to this management principle. 

Among those for whom it is especially characteristic the highest percentage belongs 

to Macedonian (74.4%), Bulgarian (72%), and German (65.6%) managers. Leaders 

among the mean values were the Czech (45.7%), Polish (39.4%), and Ukrainian 

managers (38.4%).  

Expression of feelings and care about the problems of their employees is charac-

teristic of 65.0% of Macedonian, 56.88% of German, 49.6% of Bulgarian, 41.43% of 

Czech, 38.3% of Polish, and 33.4% of Ukrainian managers. The percentage of those, 

who do not share these principles is as follows: 0% of the surveyed Czechs, 0.63% of 

Germans, 2.0% of Macedonians, 2.4% of Bulgarians, 3.19% of Poles, and 5.03% of 

Ukrainians. Among the managers who selected mean values, the highest percent-

age is attributed to Ukrainian and Czech managers – 61.4% and 58.4% respectively. 

Thereat, 42.1% of Ukrainians selected +3 (according to  -1÷+7 scale). 

Those, for whom it is especially characteristic to pay scrupulous attention to em-

ployees’ mistakes and correct their behavior, include: 74.4% of Bulgarian, 67.8% of 

Macedonian, 49.3% of German, 33.0% of Polish, 29.0% of Ukrainian and 27.1% of 

Czech managers. Mean values were chosen by: 68.6% of Czechs, 61.7% of Poles, 

61.0% of Ukrainians, 49.7% of Germans, 30.1% of Macedonians and 24.0% of Bul-

garians. The majority of those for whom this trait is not characteristic at all consists 

of Ukrainian managers (10.0%).  

All managers recognized that it is important for them to hold trainings and con-

sultations for their staff, however, the range of the selected points is quite wide. This 
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trait is very characteristic of: 80.0% of German, 75.6% of Macedonian, 75.2% of 

Bulgarian, 74.3% of Czech, 50.0% of Polish and 44.0% of Ukrainian managers. Al-

most all others selected mean values. Maximum percentage of those for whom the 

application of this principle in human resources management is not characteristic is 

constituted by Ukrainian managers (6.9%). 

The results of the surveyed managers concerning optimism, and maintenance of 

good mood of the employees turned out to be interesting and unexpected. Maxi-

mum +7 points were selected by 24.8% of Bulgarian, 16.7% of Macedonian, and 

14.5% of Ukrainian managers. If we combine, as it was done in previous cases, the 

data into three groups, then those for whom optimism and good mood are espe-

cially important include: Macedonians – 80.5%, Bulgarians – 77.6%, Czechs – 73.4%, 

Germans – 63.7%, Ukrainians – 55.3%, and Poles – 53.2%. Those, for whom it is not 

important are in the range from 0% (Bulgaria, the Czech Republic) to ÷ 3.8% 

(Ukraine). The others selected mean values. 

Structural and functional approach in human resources management is 

based on the use of the principles of scientific management and bureaucracy 

and envisages a rather authoritarian management style. To research the level of 

use of the structural and functional principle by managers, the developers of the 

questionnaire selected such items – status, activity planning, team work, clear 

division of tasks and functions, observance of rules, delegation of powers and 

responsibilities, and control. 

It is worth noting that in assessment of the questionnaire concerning status, a 

wide range of answers can be observed even within one country.  That it is especial-

ly important for them to stress their superiority was claimed by 58.1% of Macedoni-

an, 30.4% of Bulgarian, 10.1% of Ukrainian, 9.4% of German, 8.6% of Czech and 

8.5% of Polish managers. Among those, for whom this approach to human re-

sources management is not important, the highest percentage is made up of 

Ukrainians (52.2%), Poles (41.5%) and Germans (31.3%).  

Activity planning is one of the most important functions of a manager. Attention 

to analysis and detailed activity planning is paid by 87.2% of the surveyed Bulgarian, 

83.9% of Macedonian, 61.7% of Polish, 55.6% of German, 51.4% of Czech and 

50.9% of Ukrainian managers. Other respondents chose mean values. 

As far as  the use of team work is concerned, 87.2% of the surveyed Bulgarians, 

76.8% of Macedonians, 68.7% of Czechs, 63.1% of Germans, 52.2% of Ukrainians 
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and 51.1% of Poles declared that distribution of tasks and result oriented team work 

is especially characteristic of them. Those for whom it is almost not characteristic are 

in the range from 0.0% (the Czech Republic) to 5.7% (Ukraine).  

The results of the survey concerning the exact distribution of tasks among the 

staff members (who does what) somewhat go beyond the traditional clichés. Ac-

cording to this position, percentage in the highest-point category is as follows (i. e. 

values: +5 ÷ +7): 86.4% - Bulgarian, 69.1% - Macedonian, 55.3% - Ukrainian, 44.7% - 

Polish, 44.3% - Czech and 32.5% - German managers. “Especially characteristic” item 

(i.e. +7) was chosen by 28.0% Bulgarian, 12.2% Macedonian, 8.8% Ukrainian, 8.5% 

Polish, 1.9 % German and 0% Czech managers. The opposite extreme values are 

equally interesting. The percentage of those who declared that this approach is not 

characteristic of them (i. e. values: -1 ÷ +1) is as follows: 15.0% of the surveyed Ger-

man, 5.3% of Polish, 4.3% of Czech, 3.7% of Macedonian, 1.9% of Ukrainian, and 

0.0% of Bulgarian managers. 

Special attention to the combination of an employee’s abilities and requirements 

to him/her is paid by 89.6% of the surveyed Bulgarians, 83.3% Macedonians, 

78.6% Czechs, 76.3% Germans, and 66.0% Poles, and 60.4% Ukrainians. That is, the 

majority of managers consider personnel selection important and follow the princi-

ple of correspondence of an employee to the tasks he/she is supposed to perform.  

Observance of the set rules and standards is especially characteristic of 78.4% of 

Bulgarian, 76.8% of Macedonian, 58.5%  of Polish, 50.0% of Czech, 43.4% of Ukraini-

an, and 32.5% of German managers. The highest percentage of those, for whom the 

application of this principle is not characteristic, is among the German (9.4%) and 

Ukrainian (3.2%) managers.  

It has been established that delegation of powers boosts the responsibility and 

motivation of staff, as well as the level of innovation in their work. Special im-

portance of this management principle for them was declared by 72.5% of the sur-

veyed Germans, 64.4% of Macedonians, 64.0% of Bulgarians, 55.7% of Czechs, 

45.7% of Poles and only 23.9% of Ukrainians. A substantial percentage of Ukrainian 

managers cannot delegate their powers (18.2%). This is in conditions where the 

range of answers of managers from other countries for -1÷ +1 points was within 

1,3%÷3,2%.  
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Fig. 2. The use of control function by managers 

Especially great significance of controlling the employees’ work and its results 

was chosen by 80.8% of Bulgarian, 75.2% of Macedonian, 64.2% of Ukrainian, 

48.6% of Czech, 50.0% of Polish and 25.0% of German managers. We should note 

that this function is not characteristic of 11.3% of German managers. For the rest 

of the surveyed it is of medium importance. 

Judging from the results of the survey, we may conclude that the surveyed do 

not tend to have one particular management style, but use the principles of both 

democratic and authoritarian styles. Obviously, their choice in a particular situa-

tion may depend on a variety of factors: personality of the manager him-/herself, 

their motivation, qualifications and expectations of the staff, work conditions and 

company culture. No small share belongs to the system of values accepted in the 

society and to the spirit of time. Therefore, it is important for a manager to show 

flexibility and responsiveness in the choice of management style based on the 

situation [Bonn 2002]. 
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Постановка проблемы. Современные событие на Донбассе вышли за 

рамки украинского внутригосударственного конфликта, и представляют 

собой, как считают заинтересованные эксперты, гибридную войну 

Российской Федерацией против Украины. Разворачивание такой 

«смешанной войны», в свою очередь, приводит к деформации системы 

европейской, и более того, международной безопасности. Причем, следует 

отметить, что информационный фактор современного асимметрического 

противостояния между Россией и Украиной выступает отдельной 

составляющей данного противоборства, и в большинстве случаев 

оказывается не менее важным, чем военный. Отсюда следует 

актуальность проведения детального анализа информационного фронта 

российско-украинского противостояния как неотъемлемой части новейшей 

по своей форме и содержанию гибридной войны.  

Анализ предыдущих исследований. Характеризируя состояние 

разработки вышеуказанной проблематики, следует отметить, что в силу ее 

актуальности и непосредственной взаимосвязи с характером протекания  

современных процессов, она нуждается в дополнительном и комплексном 

изучении, в частности в национальных исследовательских центрах. Наряду 

с этим, в Украине уже были изданы несколько научных трудов, которые 

непосредственно посвящены изучению как теоретических, так и 

практических аспектов данной проблематики, к примеру, монография 

украинского политолога Евгения Магды «Гибридная война: выжить и 

победить» [Магда 2015, 304], а также многочисленные статьи 

представителей украинских экспертно-аналитических институтов. 

Цель и задача работы. Принимая во внимание то, что современную 

войну на Донбассе называют войной смыслов, контентов и 

дезинформационных месседжей, влияющих на формирование двух 

совершенно разных матриц общественных мнений – украинской и 

российской, целью работы является проведение сравнительного анализа 

контента российского и украинского информационных пространств 

относительно конфликта на Востоке Украины как ключевого 

инструментария современного информационного противоборства между 

Российской Федерацией и Украиной.  
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Согласно поставленной цели автор ставит перед собой следующие 

задачи: 

− определить природу информационного аспекта ведения гибридной 

войны между Украиной и Россией; 

− изучить сущность, причины и характер дискоммуникационных 

процессов между Украиной и Россией как неотъемлемой 

составляющей информационного противоборства между РФ и 

Украиной; 

− проанализировать специфику современной российско-украинской 

интеракции, которая привела к феномену политического, культурно-

ментального и мировоззренческого антагонизма между Украиной и 

Россией, что является непосредственным следствием развертывания 

новейшей гибридной войны. 

Изложение основного материала. Военные действия на Востоке Украины 

– следствие противостояние между Россией и Украиной в рамках 

разворачивания, как считают заинтересованные эксперты, гибридной войны. 

Специфика ведения такой, иными словами «нерегулярной», 

«неконвенциональной» войны, детерминирует сложность и 

неоднозначность осмысления политических процессов на Донбассе. Это, в 

свою очередь, отражается в множественности подходов к пониманию войны 

на Донбассе – прежде всего как формы российско-украинского конфликта, 

как посягательство на территориальную целостность Украины со стороны 

России, а также, в качестве отголоска современного российско-

американского противостояния. Такая тенденция объясняется, на наш 

взгляд, многогранностью инструментария (политического, военного, 

экономического, информационно-психологического), использованного в 

ходе ведения гибридной войны.  

Следует отметить, что гибридная война – уникальный по своим 

структурно-функциональным характеристикам феномен международных 

отношений начала XXI века. С теоретической точки зрения гибридная война 

предусматривает привлечение отдельным государством для достижения 

своих целей различного инструментария: политического, экономического, 

военного и, наконец, информационно-психологического. Однако одной из 

наиболее важных составляющих гибридной войны является ее 
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информационный фактор. К примеру, отечественный исследователь Е. 

Магда отмечает, что именно информационно-психологический 

инструментарий доминирует в характере ведения гибридной войны между 

Российской Федерацией и Украиной [Магда 2014, 139].  

Таким образом, как было сказано выше, военные действия на Востоке 

Украины является формой гибридного противостояния, то есть военной 

стратегией, которая объединяет традиционную войну и кибервойну. 

Неотъемлемой составляющей такой гибридной войны является 

интерпретация реальности путем массированного и тенденциозного 

информационно-психологического воздействия, которое, как правило, 

осуществляется своеобразной триадой органов государственной власти, 

аналитико-экспертных структур, а также СМИ.  

Для начала стоит отметить, что информационный массив центральных 

органов государственной власти играет важную роль в формировании 

общественного мнения касаемо современной ситуации на Донбассе. Можно 

утверждать, что как в России, так и в  Украине очень часто власть прибегает к 

использованию ряда информационно-манипуляционных методов с целью 

формирование консолидированного общественного мнения и единой 

картинки видения процессов, происходящих на Востоке Украины для 

преодоления антагонистических настроений.  На наш взгляд, в рамках 

данного исследования, в первую очередь,  необходимо провести 

сравнительный анализ особенностей вербального выражения официальных 

взглядов правительственного истэблишмента Украины относительно 

конфликта на Донбассе с их российским аналогом. 

Можно утверждать, что ведение боевых действий на территории 

Украины обусловливает острую необходимость для Украины сформировать 

четкую и волевую, единую и достаточно однозначную позицию 

относительно событий на Востоке Украины. На основе проведения контент-

анализа  выделим несколько центральных семантических конструкций, 

которые используются официальным Киевом для формирования 

однозначного восприятия украинской общественностью событий, 

происходящих на Донбассе. 

Украина сегодня выступает с неоспоримыми свидетельствами того, что 

российские военные прямо и опосредованно участвуют в конфликте на 
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востоке Украины – и это несомненно является нарушением территориальной 

целостности и суверенитета Украины. Россия таким образом трактуется как  

страна-агрессор, что стало  устойчивой формой при политическом  анализе 

событий на востоке Украины. Примером тому служат многочисленные 

комментарии Министерства иностранных дел Украины: «незаконные 

действия Российской Федерации, грубое нарушение государственной 

границы Украины, вмешательство во внутренние дела нашего государства 

путем поддержки террористических группировок, действующих на 

Донбассе» [Коментар МЗС України  ... http://mfa.gov.ua]. Идентичные 

позиции демонстрирует непосредственно сам Министр иностранных дел 

Украины Павел Климкин, который говорит о причастности РФ к войне на 

Востоке: «без России конфликта на Востоке Украины не было», так и агрессии 

с ее стороны: «Российская агрессия против Украины, следствием которой 

была незаконная оккупация и аннексия Автономной Республики Крым и 

города Севастополя, также как и напряжение на Востоке Украины, не только 

нарушили территориальную целостность и суверенитет моей страны, но 

подорвали систему европейской безопасности» [Хотин ... 

http://www.radiosvoboda.org].  

Отметим и то, что для официального политического дискурса Украины в 

контексте войны на Донбассе, характерно превалирование мысли о том, что 

на востоке Украины происходит борьба против террористических 

группировок, откуда непосредственно следует название 

«антитеррористическая операция». Так,  в частности, П. Климкин  

неоднократно выступал с призывами к Европейскому Союзу признать то, что 

«на Донбассе действуют не «ополченцы», а настоящие террористы». 

Президент Украины Петр Порошенко наряду с уже формализованным 

признанием причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, в 

своих официальных речах систематически апеллирует к традиционным  

формам коллективного сознания, таким как любовь и преданность к родине, 

патриотизм, стремление к миру, сплоченность перед общим для всех 

украинцев врагом – Россией. Для подтверждения сказанного следует 

выделить следующие официальные высказывания Президента Украины: 

«сегодня страна объединена как никогда раньше 23 года своего 

существования», «мы должны помнить, что способны защитить наше 
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государство», «Украина ведет войну не только за свою независимость, не 

только за территориальную целостность. Мы ведем войну за свободу, 

демократию и мир», «Украина и ее союзники мешают России наращивать 

свою агрессию и распространять свои смертельные неоимперские амбиции» 

[Виступ Президента ... http://www.president.gov.ua], «Цель российской 

агрессии – раскол Украины» [Виступ Президента ... 

http://www.president.gov.ua].  

Кроме того, можно выделить следующие языковые конструкции к 

использованию и повторению, которых в разных их интерпретациях 

прибегает Президент П. Порошенко: «Донецкая и Луганская области 

является временно-оккупированными территориям», «РФ страна-агрессор», 

«Россия – бесспорно принимает активное участие в военных действиях на 

Востоке Украины», «Украина пребывает в условиях агрессии», «Россия 

цинично растоптала международное право», «гибридная, необъявленная  

война против украинского суверенитета».  

Понимание современной дихотомии информационного пространства 

«Украина-Россия», что является последствием ведения гибридной войны,  

невозможно без анализа ведущих тематических блоков информационной 

кампании официального Кремля относительно событий на Донбассе. Можно 

выделить следующий характер репрезентации реальности органами 

государственной власти РФ: во-первых, официальная Москва отрицает 

позицию, характерную для Украины, о присутствии российских войск на 

Донбассе. Например, для Министра иностранных дел Российской 

Федерации – Сергея Лаврова характерна следующая риторика: «… в Украине 

воюют только добровольцы из России», «Войска вблизи украинской границы 

перемещаются для обеспечения безопасности России». 

Во-вторых, наиболее резонансной для официальной позиции Кремля 

является антизападная, а особенно антиамериканская риторика. Так, Лавров 

в своих официальных выступлениях неоднократно подчеркивал 

непосредственность участия США в современных политических процессах в 

Украине. Целью такого влияния, по мнению официальной Москвы, является  

укрепление США  своего политического значения в мире и окончательное 

вытеснения РФ из круга государств – мировых лидеров. К примеру, стоит 

процитировать следующие заявления С. Лаврова: «Украинский кризис 
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является прямым следствием попыток Запада сохранять и продвигать на 

восток разделительные линии в Евроатлантике» [Кризис в Украине ... 

http://korrespondent.net], «США с самого начала были привлечены к 

антигосударственному перевороту» (в Украине) [Лавров: США ... 

http://www.ntv.ru].  

В-третьих, руководство РФ пытается внедрить в общественное сознание 

мнение об искренности стремления России помочь Украине в решении 

конфликта на Донбассе. Россия  выступает в этом контексте не страной-

агрессором (как официально считает Киев), а «страной-миротворцем», 

защитником русскоязычного населения Украины. Подтверждением 

вышесказанного служит подобная риторика Президента РФ Владимира 

Путина: «операцию на Востоке Украины ведет Киевская власть... Россия 

готова выступить в качестве посредника в политическом диалоге в Украине». 

Относительно аналитической составляющей информационного фронта 

российско-украинского противоборства, забегая вперед, можно 

констатировать то, что анализ доступных Украинских информационно-

аналитических материалов (Института Горшенина, Центра глобалистики, 

Центра Разумкова, Фонда «Демократические инициативы имени Илька 

Кучерива») показал однозначность поддержки украинских экспертных кругов 

официальной позиции Киева в отношении видения процессов, которые  

происходят на Донбассе. Такой консенсус в контексте российско- 

украинского информационного противоборства, на наш взгляд, является 

проявлением политической консолидации, и служит действенным 

инструментарием противостояния российской информационной блокаде.  

Таким образом, можно констатировать следующее. Во-первых, 

украинские аналитики подчеркивают факт присутствия российских войск на 

территории Украины. К примеру,  В. Омельченко не исключает возможности 

масштабного вторжения России на территорию Украины, подтверждая при 

этом мнение, которая пронизывает практически  весь контент украинских 

СМИ, о том, что «боевики осуществляют обстрелы мирных кварталов и 

украинских военных со стороны именно российской границы»; причем в 

этой зоне наблюдается плотное «скопление российских войск и 

соответственно российской военной техники» [Омельченко 

http://institute.gorshenin.ua]. 
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Во-вторых, заинтересованные украинские эксперты неоднократно 

высказывали мнение о том, что российское присутствие на Востоке Украины 

является непосредственным отражением стремления РФ сохранить свой 

политический вес в регионе. Однако, в отличие от официального Киева, 

большинство украинских аналитиков меньше внимания уделяют  

противостоянию по линии РФ-США, апеллируя в большинстве случаев только 

к региональным амбициям России, стремящейся сохранить рычаги влияния 

на постсоветском пространстве. Так, в частности, В. Чалый отметил то, что 

главной целью РФ является «не дать Украине определить свое будущее, 

держать ее на поводке; Владимир Путин хочет лишь одного – чтобы ему 

отдали патронат над Украиной – экономический и политический», – 

утверждает он [Чалий http://www.dif.org.ua].  

В-третьих, самым важным тематическим блоком украинской аналитики 

является изучение ведения гибридной войны Россией против Украины, 

средствами пропаганды, экономического давления, военной силы, активно 

поддерживая внутреннее сепаратистское начало парамилитаристских 

формирований. Стоит отметить и то, что Россия в своей тактике ведения 

гибридной войны эффективно использует внутренние дестабилизирующие 

процессы в Украине. Вот как, к примеру, описывает ситуацию медиа-эксперт 

С. Еременко – донецкие газеты «Донбасс», «Жизнь», «Вечерний Донецк», 

«Панорама» не выходят в свет. «Донецкие новости» (собственность Р. 

Ахметова), по данным мониторинга СМИ, печатают до 15% скрытой рекламы 

олигарха. Однако на страницах этого еженедельника читатель не найдет и 

намека на осуждение агрессии России. Здесь также нет скорби по погибшим 

украинскими воинам, многие из  которых являются уроженцами Донбасса. 

Еще один факт... В начале весны 2014 г.  они (жители Донбасса) понимали 

«что происходит и кто виноват», но за полгода под влиянием российской 

пропаганды изменили свои взгляды. Сегодня же они склонны обвинять в 

разжигании войны «майдановцев, украинские власти, Америку», 

ретранслируя именно те месседжи, которые навязывает Россия [Еременко 

2015, 18]. 

Анализируя российский аналитический контент (Российского института 

стратегических исследований, Московского центра Карнеги, Левада-Центра, 

Аналитического центра при правительстве Российской Федерации), следует 
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подчеркнуть некоторые его составляющие позиции в освещении процессов в 

Донбассе, которые контрастируют с украинским вариантом репрезентации 

реальности. Так, центральной идеей российской аналитики является тезис об 

американском стремлении закрепить свое лидерство в мире, 

переформатировав при этом Евразийское пространство и окончательно 

ослабив РФ. Исходя из этого, большинство российских экспертов убеждены в 

том, что украинский кризис является результатом инициированных США 

геополитических изменений. Подтверждением тому  служат следующие 

месседжи: «Украинский кризис является новым этапом в рамках 

переформатирования всего евразийского пространства» [Озеров 

http://riss.ru], «главная цель – сделать Украину прозападную, русофобскую... 

антироссийскую, источником постоянного напряжения и конфликтов с 

Россией» [Украинский ... http://riss.ru].  Вот что пишет о роли США в 

конфликте известный российский ученый и политик С. Глазьев: «в  качестве 

главной линии раскола они используют Украину, рассчитывая, с одной 

стороны, на ослабление и агрессивную реакцию России, а с другой, на 

консолидацию европейских государств в их традиционном стремлении к 

колонизации украинских земель. Контроль над Европой и Россией может 

дать США геополитический и геоэкономический запас прочности, 

необходимый для сохранения глобального доминирования в конкуренции с 

Китаем» [Глазьев 2014, 60]. 

На наш взгляд, информационное сопровождения гибридной войны 

Россией намного сильнее и эффективнее с точки зрения оказанного им 

манипуляционно-психологического давления на общественное мнение, 

нежели украинское. Так, если украинская аналитика характеризуется 

выдвижением идей констатирующего характера, которые несут 

информационную ценность, но вместе с тем имеют слабую эмоционально-

идеологическую составляющую, то российский информационно-экспертный 

фон гибридного противоборства – более идеологизированный, масштабный, 

продуманный в сравнение с украинским. Российский контент включает не 

только обобщенные, констатирующие материалы относительно 

политических событий на Донбассе, а представляет сложный, написанный 

научным языком информационный массив, достаточно одномерный. 

Однако, как показывает практика, именно такая форма подачи информации 
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вызывает доверительную консолидацию граждан вокруг навязанной 

пропагандой в СМИ картинки действительности.  

Таким образом, в России наблюдается высокий уровень информационно-

аналитической поддержки официального курса Москвы, что делает 

общественное мнение РФ более одномерным в пределах одной 

символической плоскости. Это, в свою очередь, усиливает значение 

национального единства, возвращение к идее «имперского великого 

прошлого», играя при этом на противопоставлении «свой-чужой», «друг-

враг», что служит объяснением доминирующей в российском обществе 

антиамериканской, а теперь, и антиукраинской риторики.  

В этих сложных внешнеполитических условиях Украина также вынуждена 

прибегнуть к использованию методов ведения информационной борьбы, 

которые подобно российским предполагают апеллирование к 

символическим плоскостям коллективного сознания нации: чувства 

патриотизма, собственного достоинства, чести и гордости, сплочённости 

перед внешним врагом. Это, в свою очередь, катализирует пробуждение 

резких антироссийских настроений в украинском обществе, что способствует 

углублению непонимания и дискоммуникации в отношениях между двумя 

государствами. 

И, наконец, наиболее сильным инструментом ведения информационного 

противоборства по линии Россия-Украина выступают СМИ, которые в 

большей мере, чем предыдущие информационные источники влияют на 

формирование политической культуры и мировоззрения общества, 

транслируя определенные ценности и навязывая универсальные образцы 

поведения, консолидируют общественное мнение.   

С одной стороны, можно считать российские и украинские СМИ 

многоголосными, однако с другой – идеологически ориентированными, так 

как они прибегают к использованию многочисленных средств 

манипуляционного воздействия: метафор, эвфемизмов, эпитетов, сравнений 

и стереотипов для освещения событий на Донбассе. К примеру, анализ 

контента украинских новостей показал, что тезаурус распространяемых 

сообщений обширнее, более эмоционально-окрашенный, нежели тезаурус 

официальных выступлений представителей власти или экспертов. В общем, 

для украинских СМИ характерны следующие словосочетания, которые в силу 
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их постоянного повторения стали наиболее употребляемыми словесными 

формами, которые используются при описании конфликта на Донбассе, а 

именно: «на Донбассе присутствуют российские регулярные войска» 

[Українські бійці ... http://www.bbc.co.uk ], «на Востоке государства Украина 

де-факто воюет не столько с местными сепаратистами, сколько с 

наемниками и военными из России» [Чи варто Україні ... 

http://www.dsnews.ua], «террористы и российские войска готовят 

наступление» [События в Донбассе ... http://www.segodnya.ua], а также: 

«Россия ведет войну против Украины», «местное население страдает от 

оружия сепаратистов и российских регулярных войск», «на Востоке Украины 

находится большое количество российской военной техники» и т.д.  

Стоит отметить, что украинский медийный контент носит однозначную 

позитивную или однозначно негативную эмоциональную нагрузку,  

апеллируя при этом к простым инстинктивным чувствам. Подтверждением 

вышесказанного являются такие новостные заголовки: «гуманитарный 

конвой России ограбил стратегические заводы Украины» («ТСН»), «Путинская 

Россия наращивает обстрелы и продолжает переброску войск в Украину» 

(«Пятый канал»), «в России продолжается интенсивное наступление на права 

человека» («УНИАН»), «список погибших в результате российского 

вторжения в Украину» («Аргументы Украины»), «Россия изменила 

законодательство, чтобы сорвать мобилизацию в Украине» («Украинская 

правда»). 

Кроме того, значительная часть месседжей СМИ способствует 

формированию образа России как страны, которая во главе с В. Путиным 

пытается реализовать собственные великодержавные, шовинистические 

амбиции за счет Украины. К примеру, в украинских материалах СМИ можно 

найти подобные  языковые конструкции в различных их интерпретациях: 

«Россия – лелеет имперские амбиции, Московское самодержавие, Путин-

диктатор, шовинист, империалист».  

В свою очередь, контент-анализ ведущих российских СМИ показал то, что 

большинство материалов российского медиа-пространства крайне 

идеологизированы, хотя степень последнего, зависит непосредственно от 

информационного источника. В результате анализа российских новостных 

текстов, можно выделить следующие тематические блоки, которые 
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интерпретируют процессы, происходящие на Востоке Украины. Во-первых, в 

российских СМИ прослеживается отчетливая негативизация образа Украины, 

путем примитивизация украинской власти и армии, к примеру: «Украина 

отправила на фронт 2 тыс. недоученых курсантов»,  «Украинские патриоты 

время от времени постреливают по школе и детском саду», «СБУ опустилась 

до того, что преследует даже беззащитных семей беженцев» («Сегодня»), 

«Киевская гуманитарная помощь: тетради с бомбами для Донецка» 

(«Комсомольская правда»), «Украина сейчас продемонстрировала, что 

может воевать с мирным населением» («НТВ»). 

Во-вторых, СМИ гиперболизируют антироссийские настроения в Украине, 

вызывая у россиян страх перед, по их мнению, радикальной и 

националистической Украиной, которая осуществляет наступление на 

русскоязычное население и русский народ в целом. Так, в российских СМИ 

часто наблюдаются высказывания подобного рода: «в Украине идет 

открытое омертвление русского языка, русской культуры и самости, в этой 

части русского этноса, который насильственными методами оторвали от 

матушки России в 1991 году», «Донбасс  – горячая точка новейшей истории, 

где идет безжалостная атака на русских и «Русский мир» («Сегодня»). 

В-третьих, происходит усиление антиамериканских чувств россиян как 

постфактум «холодной войны». При этом доминирующей идеей российского 

информационного пространства является предположение того, что 

украинский кризис инициирован при поддержке и при непосредственном 

участии США, которые реализуют, таким образом, исключительно 

собственные геополитические интересы. Вот соответственные 

пропагандистские высказывания в СМИ: «На стороне Киева на Донбассе 

воюет около 500 наемников из частной американской армии» 

(«Комсомольская правда»), «Вашингтон усилит давление на Россию и 

продолжит оказывать поддержку Украине» («НТВ»). 

В-четвертых, прослеживается не только нейтрализация в СМИ роли РФ в 

конфликте, а и откровенное обеление роли России в конфликте на Донбассе, 

в частности об этом свидетельствуют новостные ленты вроде, «пенсии на 

Донбассе выплатят за счет России», «Россия обогреет Украину» 

(«Комсомольская правда»), «дальнейшее попытки игнорировать помощь со 

стороны России должно привести к распаду Украины» («Коммерсант»).  
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Таким образом, анализ украинского и российского информационных 

пространств в контексте развертывания гибридной войны между двумя 

государствами продемонстрировал то, что и Россия, и Украина используют 

своеобразное партнерство государственных информационных каналов, 

частных СМИ и экспертно-аналитических центров с целью формирования 

унифицированной позиции своих граждан относительно происходящего в 

Украине. При этом важно подчеркнуть: проведенный анализ 

информационного контента показал то, что Российская Федерация прибегает 

к гораздо более обширному и разветвленному инструментарию при 

ведении информационной войны, чем Украина. Так, Россия активно 

использует традиционное средство пропаганды – «бомбардировка 

метафорами». К примеру, звучат подобные метафорические формы – «Киев 

взял курс на удушение Донбасса» (МИД России), «невозможно России и 

Украине развестись» (С. Лавров), «происходит демонизация всего 

российского, части русского этноса, который насильственно оторвали от 

матушки России».  

Кроме того, исследование показало факт использования Россией крайних 

методов пропаганды, а именно, так называемого «новояза» (понятие, 

введенное  еще Дж. Оруэллом). В частности, стоит отметить следующие 

примеры их применения: «Украинский проект» или «проект-Украина», 

«Украинское государственное образование», «Укрополенд», «Новороссия». 

То есть, РФ прибегает к изобретению ложных, искусственных, фиктивных 

политических терминов, которые откладываются в памяти населения и 

оказывают негативное влияние на граждан России с целью формирования 

образа Украины как государства –  весьма слабого и непоследовательного в 

своей политике. 

Вполне можно согласиться с мнением украинского политолога Е. Магды, 

который считает, что в рамках военных действий на Донбассе, РФ использует 

широкий спектр методов гибридной войны. Среди них «кривое зеркало» – 

искажение и передергивание фактов и дискурсов; «спекуляции на истории», 

сущность которого заключается в «педалировании» дискуссионных 

моментов украинско-российской истории; «отрицание очевидного» – как 

метод создания видимости отсутствия агрессии со стороны РФ; метод 

«показательного миротворчества» – создание иллюзии того, что Москва – 
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мирно настроенная и вовсе не причастная к конфликту сторона.  И 

напоследок, Е. Магда называет метод «ковровой бомбардировки 

дезинформацией», целью которого является рост панических настроений 

среди части населения и усугубление многочисленных линий раскола в 

украинском обществе [Магда 2014, 140]. В контексте вышесказанного также 

актуальной, на наш взгляд есть мысль Главнокомандующего объединённых 

Вооруженных сил НАТО в Европе Ф. Бридлава, по мнению которого по 

масштабам информационной войны, развернутой Россией «это самый 

удивительный информационный блицкриг, который мы когда-либо видели в 

истории информационных войн» [Vandiver ... http://www.stripes.com].  

Можно констатировать, что современный конфликт на востоке  Украины 

является прямым следствием ведения гибридной войны, которая 

сопровождается асимметрической коммуникацией между РФ и Украиной.  

Информационное противоборство между Россией и Украиной, как показало 

данное исследование, непосредственно связанно с использованием 

различных языковых конструкций, которые очень часто вуалируют истинный 

смысл и ход событий, переводя их в эмоциональный, подсознательный пласт 

коллективной психики,  подавляя, таким образом, рациональные механизмы 

восприятия действительности. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований.  Таким образом, на 

основе проведенного исследования можно утверждать, что 

информационное противоборство между Россией и Украиной как 

составляющая гибридной войны, деструктивно влияет прежде всего на  

межгосударственные отношения двух государств. Учитывая тот факт, что 

объектом такой деструктивной информационно-пропагандистской войны 

выступает податливая манипуляциям атомизированная толпа [Ги Дебор ... 

1999, 221], приведем здесь такую мысль Й. Шумпетера, который в свое 

время сказал: «при анализе политических процессов мы сталкиваемся со 

сфабрикованной волей... воля народа является продуктом, а не движущей 

силой политической жизни» [Шумпетер 1995, 540]. Однако, именно при 

поддержке народа, как мы видим, даже в XXI в. может вестись война, 

которая разрушает государство, инфраструктуру и уносит жизни тысяч 

людей. 
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Следовательно, в условиях современной «сфабрикованной» реальности 

критически мыслящим гражданам обеих стран следует преодолевать 

фрагментарность и мозаичность навязанной им картинки реальности, 

рационально мыслить, воспроизводить полный и реальный контекст той или 

иной новости, осуществляя поиск и анализ скрытого смысла медийных 

сообщений. При этом органам государственной власти Украины, в свою 

очередь, необходимо разработать комплексную информационную 

стратегию, которая бы консолидировала украинское общественное мнение и 

создало необходимый мировоззренческий стержень, чтоб противостоять в 

условиях  внутриполитического кризиса  навязанной извне – со стороны 

России – гибридной войне.  
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Постановка проблемы. Международный терроризм становится самым 

распространенным средством решения конфликтов в разных регионах 

планеты. Сегодня в Украине есть факторы, существование которых создает  

почву для возникновения разных по масштабам  и систематичности 

террористических проявлений. В условиях обострения кризиса, который 

охватил  политические, экономические и социальные отношения в Украине, 

можно очертить  факторы, которые содействуют развитию терроризма, 

криминализация общества, коррупция, низкий экономический уровень 

страны, недовольство существующими  общественными  отношениями, 

значительный уровень преступности. 

Актуальность предыдущих исследований. Характеризуя состояние научной 

разработки вышеупомянутой проблематики, следует отметить, что 

международный терроризм как преступное посягательство на 

международный правопорядок или объекты, которые пользуются 

международной защитой, а также отдельные, индивидуально направленные 

террористические акции, которые распространяются  на территорию больше 

чем одного государства, в современных условиях глобализации превратился в 

проблему всего мирового сообщества. 

Цель и задачи работы. Целью работы  является анализ сущности и 

системных особенностей международного терроризма на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. Согласно поставленной цели 

необходимо решить наиважнейшую исследовательскую задачу, а именно, 

охарактеризовать роль международных организаций в предотвращении и 

противодействии международному терроризму. 

Изложение основного материала. Борьба с терроризмом предусматривает 

осуществление комплекса специальных мероприятий экономического, 

политического, правового, оперативного, организационного, технического и 

другого характера, направленных на устранение, послабление или 

нейтрализацию условий и факторов, содействующих осуществлению актов 

терроризма; предупреждение, выявление и прекращение таких преступлений, 

регистрацию и раскрытие (розыск преступников) и расследование 

преступлений; осуществление криминального правосудия и другие цели. 

Наиболее результативно эта цель достигается путем комплексного 
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(взаимодополняющего) применения мероприятий внутригосударственного и 

международного уровней. 

В зависимости от пространственного размаха, в частности круга участников, 

которые привлечены к борьбе с терроризмом, эта деятельность 

осуществляется на внутригосударственном и международном (общем), 

региональном (субрегиональном) и двустороннем уровнях. Система 

международной борьбы с терроризмом функционирует на основе: 

безоговорочного осуждения как преступных и таких, которые не имеют 

оправдания всех актов, методов и практики терроризма, где бы и кем бы они 

не осуществлялись; недопустимость оправдания актов терроризма 

независимо от того, какими бы рассуждениями политического, философского, 

идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого 

характера не руководствовались лица, их осуществляющие; 

бескомпромиссной борьбы с международным терроризмом во всех его 

формах и проявлениях; укрепление международного сотрудничества между 

государствами, международными организациями по предупреждению, 

прекращению и ликвидации всех форм международного терроризма; 

обеспечение, согласно положениям международных договоров и 

внутригосударственного права, задержания и судебного преследования или 

выдачи лиц, которые совершили террористические акты или способствуют им; 

непредоставление убежища лицам, которые занимаются террористической 

деятельностью или способствуют им; недопустимость участия государств в 

организации, подстрекательстве, предоставлении помощи или участия в 

террористических актах в другом государстве или содействие 

организационной деятельности, направленной на осуществление таких актов 

в пределах своей территории. 

Международная борьба с терроризмом включает сотрудничество друг с 

другом в обмене соответствующей информацией относительно 

предотвращения терроризма и борьбы с ним; принятие совместных усилий с 

целью предотвращения и прекращения террористических актов; 

предотвращение и прекращение использования своей территории для 

подготовки любых актов терроризма; препятствие финансированию 

деятельности террористов и террористических организаций; расширение 

сотрудничества в отрасли борьбы с международным терроризмом путем 
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заключения специальных международных договоров и быстрого воплощения 

их в жизнь; приведение своего внутреннего законодательства в соответствие с 

международными договорами в сфере борьбы с международным 

терроризмом; предоставление друг другу всестороннего содействия в связи с 

криминальными расследованиями или уголовным преследованием в случае 

осуществления террористического акта; предотвращение передвижения 

террористам или террористическим группам через государственные границы 

[Антипенко 2002, 723]. 

Одним из важных компонентов международной борьбы с терроризмом 

есть международное сотрудничество. Она также является системой 

мероприятий, хотя пока еще недостаточно эффективных, но таких, что 

постоянно совершенствуются. При этом основной целью системы является 

защита жизненно важных интересов государств и их граждан от угроз разных 

проявлений терроризма, осуществляемая путем сотрудничества государств, 

международных организаций и других действующих лиц (актеров) на 

международной арене. Взаимодействие государств между собой 

предусматривает прежде всего сотрудничество, основанное на стремлении 

вместе бороться с угрожающими их безопасности преступными деяниями 

[Авер’янов 2000, 247]. 

Можно выделить межгосударственный, межправительственный и 

межведомственный уровни такого международного сотрудничества. Главы 

государств определяют основные направления внутренней и внешней 

политики своих стран в сфере борьбы с терроризмом. Они представляют 

государства в международных отношениях, в том числе при подписании 

межгосударственных договоров. В то же время основная нагрузка в 

международной борьбе с терроризмом возлагается на уполномоченные 

государствами органы исполнительной власти, в компетенцию которых входит 

более широкий в данном вопросе спектр заданий. Нередко таким органам в 

соответствии с национальным законодательством дано право участвовать в 

международном сотрудничестве, заключать международные договора 

межведомственного характера. Следует отметить, что международное 

межведомственное сотрудничество играет все более важную роль в борьбе с 

терроризмом, поскольку развитие такого сотрудничества определяется 

объективными потребностями [Боротьба ... 2006, 254]. 
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Международное сотрудничество в отрасли борьбы с терроризмом 

происходит в формах заключения международных договоров, разработка 

других в этой сфере международных документов; принятие национальных 

нормативно-правовых актов, направленных на реализацию международных 

обязательств государств; взаимного обмена информацией; общего 

осуществления мероприятий по выявлению, предупреждению, прекращению 

и раскрытию преступлений, розыска преступников; предоставление взаимной 

помощи в отрасли уголовного правосудия; обмен опытом, законодательными 

и нормативными актами; обмен на взаимной основе специальными 

техническими и другими средствами; содействие в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации кадров; проведение общих 

научных исследований, обмен результатами самостоятельных исследований и 

другие взаимоприемлемые формы [Біленчук 2006, 4-5]. 

Международная борьба с терроризмом ведется в пределах сухопутной, 

водной и воздушных территорий. Особенности этой борьбы определяются 

международно-правовым уставом и правовым режимом этих пространств. 

Вместе с государствами в борьбе с терроризмом важное место занимают 

универсальные международные межправительственные организации (ООН, 

ИМО, МАГАТЭ, ВОЗ). Они решают самые разнообразные в этой отрасли 

задания: от разработки проектов международных договоров к осуществлению 

конкретных мер по борьбе с терроризмом. Под их эгидой подписано большое 

количество международных документов антитеррористической 

направленности. Однако наиболее важную роль среди международных 

организаций играют ООН и ее органы. 

В интересах выработки мероприятий в борьбе с терроризмом ООН 

использует самые разнообразные формы международного сотрудничества. 

Одним из наиболее эффективных средств обмена опытом стало проведение 

международных конгрессов. Непосредственно данной проблеме борьбы с 

международным терроризмом был посвящен Восьмой Конгресс Организации 

Объединенных Наций по вопросам предупреждения преступности и 

обращения с правонарушителями, который проходил в Гаване с 27 августа по 

7 сентября 1990 г. На этом конгрессе был принят документ "Мероприятия в 

борьбе с международным терроризмом". В нем содержатся положения, 

связанные с вопросом определения термина "международный терроризм", 
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названные проблемы в сфере борьбы с этим противоправным явлением, 

указанны мероприятия, направленные на активизацию международного 

сотрудничества с целью эффективного и одинакового предупреждения 

терроризма и борьбы с ним, намечены потенциальные объекты нападений, 

которые имеют высокую меру уязвимости, подчеркнута непригодность 

оправдательных аргументов, рассмотренны вопросы юрисдикции, выдачи, 

взаимной помощи, контроля за оружием, боеприпасами и взрывчатым 

веществом, защита судей и работников уголовного правосудия, защита жертв 

актов терроризма и защита свидетелей, обращения с правонарушителями, 

кодификация международного криминального права, а также повышение 

эффективности международного сотрудничества, уточненная роль средств 

массовой информации [Международный терроризм ... 2012, 

http://www.eurasialegal.info]. 

Украина ведет работу, направленную в подтверждение центральной, 

координирующей роли ООН в деле международного сотрудничества в сфере 

противодействия терроризму, неуклонное выполнение резолюций Совета 

Безопасности ООН и положений универсальных конвенций в этой отрасли, на 

эффективную реализацию принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 

в 2006 г. Глобальной контртеррористической стратегии. Заключенные в рамках 

региональных международных организаций региональные договоры в сфере 

борьбы с международным терроризмом, как правило, детализируют 

универсальные международные договоры, устанавливая конкретные правила 

взаимодействия государств и их компетентных органов. Принятая в Страсбурге 

в рамках Европы Европейская конвенция о прекращении терроризма в 1977 г., 

вместе с определением деяний, которые являются преступными, охватывает 

вопрос выдачи лиц, которые совершили эти деяния, предоставление друг 

другу взаимной правовой помощи и ряд других вопросов [Боротьба з 

міжнародним ... 2007, 248]. 

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (2005 г.) также 

предусмотрела целый комплекс мероприятий по предотвращению 

террористических преступлений, вопроса информационного обмена, 

проведения расследования, выдачи и преследования с надлежащим учетом 

защиты прав человека, предоставления необходимой правовой помощи. 

Согласно Договору о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 
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терроризмом (1999 г.) последние взяли обязательство осуществлять 

сотрудничество в вопросах предупреждения, выявления, прекращения и 

расследования актов терроризма в соответствии с положениями этого 

документа, других международных обязательств и национального 

законодательства. Такое сотрудничество осуществляется на основании 

запросов заинтересованной стороны о содействии или по инициативе 

стороны, которая допускает, что такое содействие представляет интерес для 

другой стороны. Важное внимание в настоящем договоре уделяется 

сотрудничеству компетентных органов [Конвенція Ради ... 

http://liber.onu.edu.ua]. 

В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) также сделан акцент на 

международное межведомственное сотрудничество. Согласно ее 

положениям  компетентные органы осуществляют сотрудничество и 

способствуют друг другу путем  обмена информацией;  выполнение запросов 

о  проведении    оперативно-розыскных мероприятий; разработки и 

использования согласованных мероприятий для предупреждения, выявления 

и прекращения деяний, указанных в этой конвенции, и взаимого уведомления 

о результатах их осуществления; принятие мер по предупреждению, 

выявлению и прекращению на территории своего государства деяний, 

указанных в этой конвенции, направленных против других участников; 

принятие мер по вопросам предупреждения, выявления и прекращения 

финансирования, снабжений вооружения и боеприпасов, предоставления 

другого содействия лицам или организациям для осуществления актов 

терроризма; принятие мер по предупреждению, выявлению, прекращению, 

запрету деятельности в подготовке лиц к осуществлению актов терроризма; 

достижение по взаимныму согласию сторон договоренностей по другим 

формам сотрудничества, включая, в случае необходимости, предоставление 

практической помощи для прекращения актов терроризма и ликвидации их 

последствий [ШОС и безопасность … http://www.easttime.ru]. 

Согласно Конвенции 2001 г. стороны обмениваются информацией о 

подготовке к совершению преступлений относительно глав государств и 

других государственных деятелей, сотрудников дипломатических 

представительств, консульских учреждений и международных организаций, 
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лиц, которые пользуются международной защитой, а также участников 

государственных визитов, международных и государственных, политических, 

спортивных и других мероприятий. Обмену подлежит информация об 

организациях, группах и лицах, которые готовят или осуществляют деяния, 

указанные в этой конвенции, а также о тех, кто иным образом участвует в этих 

деяниях, включая их цели, задания, связи и другие сведения.  

Взаимодействие между компетентными органами в рамках Конвенции  

2001 г. осуществляется на основании запроса о содействии, а также путем 

информирования по инициативе компетентного органа одного из государств-

участников. В 2009 г. подписана Конвенция ШОС против терроризма, где 

закрепленны вопросы сотрудничества компетентных органов государств-

членов ШОС в борьбе с терроризмом, противодействия финансированию 

терроризма, ответственности юридических лиц за участие в террористической 

деятельности, выдаче, передаче осужденных, предоставления правовой 

помощи, обмена информацией, выполнения запросов, осуществления 

оперативно-розыскных и следственных действий на территории 

приглашенной стороны и другие вопросы [ШОС и безопасность .. 

http://www.easttime.ru].  

Вместе с международным взаимодействием конвенцией предусмотренны 

обязательства по осуществлению мероприятий в этой отрасли на 

национальном уровне. Они предусматривают: 1) периодическая оценка 

правовых документов, которые регулируют противодействие терроризму, и 

практических мероприятий с точки зрения их эффективности; 2) 

взаимодействуя с международными и региональными организациями в 

разработке и осуществлении мероприятий по противодействию терроризму, 

включая проведение учебы по прекращению террористических актов; 3) 

создание органа или органов, которые осуществляют координацию 

деятельности соответствующих органов договорных сторон для 

противодействия терроризму; 4) повышения профессионального уровня 

сотрудников правоохранительных и других органов, которые осуществляют 

противодействие терроризму, а также надлежащее финансовое, 

материальное и другое обеспечение деятельности этих органов и их 

сотрудников; 5) выплату надлежащего вознаграждения лицам, которые 

способствуют государственным органам в предупреждении и прекращении 
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преступлений, предвиденных конвенцией, и установлении лиц, которые 

готовят или совершили такие преступления; 6) законодательное определение 

ограничений, введение которых допускается с целью предупреждения 

террористических актов; 7) защита физических лиц и объектов, внедрение 

стандартов, предназначенных для повышения защищенности физических лиц 

и объектов; 8) защита потерпевших, свидетелей и других участников 

криминального судопроизводства, а также при необходимости других лиц; 9) 

создание и внедрение критериев идентификации физических и юридических 

лиц, причастных к совершению преступлений, предусмотренных 

действительной конвенцией; 10) обеспечение юридических лиц 

достаточными возможностями по предоставлению помощи государству в 

предупреждении и выявлении подготовленных или осуществленных 

преступлений на их объектах; 11) содействие участию неправительственных 

организаций, отдельных групп и лиц в противодействии терроризму и 

формированию в обществе неприятия терроризма; 12) просвещение 

общественности, распространение информации об опасности терроризма и 

его негативные последствия, а также об ответственности за совершение 

преступлений, предусмотренных действующей конвенцией; 13) 

предоставление населению возможности информировать негосударственные 

органы, в том числе анонимно, о любых деяниях, которые могут 

рассматриваться в качестве преступлений, предусмотренные действующей 

конвенцией [Протокол про затвердження ... 2004, 373]. 

В международных договорах детализируются механизмы проведения 

общих мероприятий в борьбе с терроризмом. Так, 7 октября 2002 г. в 

Кишиневе подписан протокол об утверждении "Положения о порядке 

организации и проведении общих антитеррористических мероприятий на 

территориях государств-участников СНГ". Само положение является 

неотъемлемым приложением к этому протоколу и является международным 

договором. Действительное положение определяет организационные основы 

и порядок проведения общих антитеррористических мероприятий на 

территориях государств-участников СНГ. Оно включает общие вопросы 

проведения общих антитеррористических мероприятий, порядок их 

организации, проведения и завершения, урегулировання возникающих 
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противоречивых вопросов, а также уточняет правовой статус участников общих 

антитеррористических мероприятий. 

Заметную роль в выработке мероприятий с целью предотвращения актов 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и контроля 

за их осуществлением играет Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО). Этой организацией разработан ряд авиационных стандартов, 

а также проектов международных договоров по вопросам безопасности 

воздушного транспорта. В сентябре 2002 г. был принят ”План действий ИКАО 

для авиационной безопасности”, который предусматривает комплекс 

мероприятий с целью обеспечению защиты объектов воздушного транспорта 

от актов терроризма. 

Ядерный терроризм является общественно опасным явлением, одним из 

признаков которого направлен на достижение целей террористического 

характера деяльности. В основе такой деятельности лежит незаконное 

использование энергии атома и радиологических веществ. В результате 

осуществления актов ядерного терроризма могут наступить серьезные 

последствия для жизни и здоровья людей, загрязнения окружающей среды, 

ухудшения политической, экономической и социальной обстановки в стране, 

создаваться угроза международному миру и безопасности. Даже угроза таких 

актов имеет сильное психологическое влияние на население. Мировое 

сообщество уделяет особенное внимание этой проблеме. Генеральная 

Ассамблея ООН 13 апреля 2005 г. приняла Международную конвенцию о 

борьбе с актами ядерного терроризма. Целью таких преступлений намерение 

причинить смерть или серьезное увечье, или нанести существенный ущерб 

собственности, или окружающей среде. Преступным объявляется и 

использование радиоактивного материала или устройства, или 

использования, или повреждения ядерного объекта таким образом, что 

осуществляется высвобождение, или создается опасность высвобождения 

радиоактивного материала.  

Конвенцией 2005 г. закреплено требование, согласно которому преступные 

деяния, подпадают под ее действие, направлены или рассчитаны на создание 

обстановки террора среди населения, группы лиц или конкретных лиц, ни при 

каких обстоятельствах не должны подлежать оправданию по соображениям 

политического, философского, идеологического, расового, этнического, 
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религиозного или другого аналогичного характера. Вместе с закреплением 

настоящей конвенцией конкретных деяний, связанных с ядерным 

терроризмом, нашел отражение широкий диапазон вопросов 

международного сотрудничества в борьбе с этим явлением: от 

предупреждения актов ядерного терроризма и выдачи лиц, что их совершили, 

соблюдение основных прав и свобод человека при осуществлении 

правоохранительных мероприятий. В частности, стороны обмениваются 

точной и проверенной информацией, координируют административные и 

другие мероприятия, которые проводятся и когда это необходимо с целью 

выявления, предотвращения, прекращения и расследования преступлений, а 

также с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, которые 

обвиняются в их осуществлении. 

Одним из наиболее важных международных договоров, которые 

охватывают вопрос противодействия ядерному терроризму, является 

Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 

1980 г. Она применяется к ядерному материалу, использованному только в 

мирных целях. При этом конвенция охватывает вопрос физической защиты 

при международной перевозке ядерного материала, ее использовании, 

хранении и перевозке внутри государства. Большое внимание в этой 

Конвенции уделяется организационным мероприятиям. Это обусловлено 

сложностью международной перевозки ядерного материала и обеспечения 

его физической защиты. В случае кражи, захвата путем ограбления или любого 

другого незаконного захвата ядерного материала, или реальной угрозы таких 

действий государства-участники в соответствии со своим национальным 

законодательством обеспечивают максимальное сотрудничество. При 

необходимости государства координируют свои усилия по дипломатическим и 

другим согласованным каналам [Конвенція про фізичний ... 1993, 262]. 

Активное участие в противодействии ядерному терроризму принимают 

ООН и МАГАТЭ. Под их эгидой принято большинство универсальных 

международных договоров, которые задевают эту сферу. Кроме того, ими 

разработано и принято много резолюций, посвященных безопасности 

ядерной энергетики в свете борьбы с актами ядерного терроризма и других, 

связанных с ним преступлениями. Для осуществления террористических актов, 

направленных на уничтожение воздушных судов, других транспортных средств 
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и иных объектов, в качестве компонента взрывных устройств могут 

использоваться пластиковые взрывчатые вещества. Поэтому с целью 

предупреждения незаконных актов с использованием таких веществ 1 марта 

1991 г. в Монреале подписана Конвенция о маркировке пластиковых 

взрывчатых веществ с целью их выявления [Конвенція про маркування ... 

www.un.org]. Согласно ее положениям государства-участники принимают 

необходимые и эффективные меры для запрета на их территории 

немаркированных взрывчатых веществ и предотвращения их изготовления. 

Кроме того, они обязались принимать необходимые и эффективные меры для 

запрета и предотвращения ввоза на их территорию или вывоза из их 

территории этого вида веществ. Однако эти положения не применяются 

относительно ввоза и вывоза немаркированных взрывчатых веществ, которые 

находятся под контролем этого государства. Этот контроль должен 

осуществляться полномочными органами государств-участников, которые 

наделены военными или полицейскими функциями. 

Генеральной Ассамблеей ООН была разработана и принята 15 декабря 

1997 г.  Международная конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом 

[Міжнародна конвенція ... www.coe.int]. Согласно ее положениям, любое лицо 

совершает преступление, если оно незаконно или преднамеренно, приводит в 

действие или взрывает в воздух взрывное  или другое смертоносное 

устройство в пределах мест общественного пользования, государственного 

или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта 

или объекта инфраструктуры, или это направлено против людей с намерением 

причинить смерть или серьезное увечье, или провести значительное 

разрушение выше перечисленного, когда такое разрушение тянет или может 

повлечь колоссальный экономический убыток. Укрепление основ 

сотрудничества между государствами в вопросе использования эффективных 

мероприятий с целью недопущения финансирования террористической 

деятельности, а также в борьбе с ним посвящена Международная конвенция о 

борьбе с финансированием терроризма 1999 г. Этот документ определил, что 

преступлением (связанным с финансированием террористической 

деятельности) является деяние, когда любое лицо любыми методами, прямо 

или косвенно, незаконно и преднамеренно предоставляет средства или 

осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при 



Роль международныx организаций в предотвращении и противодействии международному терроризму 

 128 

осознании того, что они будут использованы полностью или частично для 

совершения террористических актов [Міжнародна конвенція ... 

http://zakon1.rada.gov.ua]. 

Негативных прогнозов о дальнейшей дестабилизации в мире в связи с 

глобальным кризисом в настоящее время выдвигается много. Но существуют 

документы, где эти прогнозы абсорбируются и предоставляются достаточно 

аргументированные выводы. К таким документам относится 120-страничный 

доклад разведывательного управления США "Глобальные тенденции 2025 

года: мир, который изменился", приуроченный событию вступления в 

должность президента США Барака Обамы, опубликованный 20 ноября 2008 г. 

Следующие двадцать лет мир будет жить в условиях постоянной угрозы 

ядерной войны, экологической катастрофы. Достоверность применения 

ядерного оружия усилится, поскольку расширится доступ к ядерным 

технологиям, а также появятся новые варианты и возможности наносить 

ограниченные удары. И дальше в докладе говорится: "Мир в ближайшем 

будущем столкнется с растущей достоверностью возникновения конфликтов 

через ресурсы, в том числе через продовольствие и воду. Его настойчиво будут 

преследовать угрозы "стран-изгоев" и террористических группировок, которые 

будут все чаще иметь доступ в ядерному оружию" [Ольшанский 2010, 286].  

До 2025 г. группировки экстремистов, утверждал Макконнелл, скорее всего 

сохранят все свои организационные структуры, а также элементы системы 

управления и подготовки бойцов ислама, которые необходимы для 

проведения утонченных атак на Америку и на других врагов мусульманского 

мира, в том виде, в котором его понимают лидеры "священной войны с 

неверными". В начале декабря 2008 г. командование объединенных 

Вооруженных сил США обнародовало доклад "Объединенная оперативная 

обстановка − 2008: вызовы и последствия для объединенных сил 

будущего".В докладе особенно подчеркнуто, чтоодной из наиболее 

серьезных для американской нации внешних угроз есть "закрытие доступа" к 

общемировым инфраструктурам и ресурсам(нефть, газ, металл).По мнению 

авторов доклада, в XXI ст.американским войскам надлежит в перманентном 

состоянии вести боевые действия − в виде или обычного вооруженного 

конфликта, или же серии контртеррористических или противоповстанческих 

операций [Оценка реальной ... 2008, http://corruption.rsuh.ru]. Практически 
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одновременно с публикацией доклада подписана директива Пентагона, 

согласно которой финансирование и планирование операции иррегулярной 

(асимметричной) войны отныне приравнивается по рангу к обычным военным 

операциям, то есть к боевым действиям против вооруженных сил любого 

государства. К иррегулярным операциям директивой отнесено борьбу с 

терроризмом, с повстанцами и партизанами, помощь в обеспечении 

внутренней безопасности иностранному государству, а также операции по 

поддержке стабильности в разных регионах планеты. В связи с такими 

прогнозами и документами следует ожидать изменения концепции "войны с 

терроризмом". 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, следует отметить, что 

террористическая деятельность в современных условиях характеризуется 

широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, 

наличием связи и взаимодействия с международными террористическими 

центрами и организациями; жесткой организационной структурой, которая 

состоит из руководящего и оперативного звена, подразделений разведки и 

контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и 

прикрытия; жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; наличием 

агентуры в правоохранительных и государственных органах; хорошей 

технической оснасткой; наличием разветвленной сети конспиративных 

укрытий, учебных баз и полигонов. 

Однако, деятельность международных организаций в противодействии 

межгосударственному международному терроризму на сегодня не может 

быть определена как срочная и эффективная. Следовательно, невзирая на 

функционирование международных организаций, которые ориентируют свою 

деятельность на противодействие международному терроризму, наличие 

межгосударственного международного терроризма задается вопросом о 

необходимости переосмысления стратегии международных организаций 

относительно противостояния международному терроризму в условиях 

глобализации. 

Современная система многостороннего сотрудничества в борьбе с 

терроризмом сложилась преимущественно за последние пятьдесят лет, 

начало ее приходится на период после Второй мировой войны. Активно 

включились в борьбу с терроризмом международные организации, которые 
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возникли в середине XIX века.  На конец XX века в мире существовало около 

четырех тысяч международных организаций, из которых большинство были 

межгосударственными или межправительственными (созданными 

государствами или их правительствами). Именно систему сотрудничества 

можно рассматривать в двух плоскостях: как общие положения 

международного права, из которых логично следует, в частности, и 

противоправность терроризма, и как специальные, конкретные 

международные соглашения антитеррористического характера. 

Первая группа, представленная Уставом ООН, что поставил вне закона 

мирового сообщества любое применение силы и угрозы силой в 

международных отношениях.  Вторую группу международно-правовых 

антитеррористических норм представляют специализированные учреждения 

ООН, прежде всего Международная морская организация (ИМО), 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). К числу наиболее важных 

политических решений ООН следует отнести решение об обязательном 

выполнении всех антитеррористических конвенций ООН и создания 

Контртеррористического комитета при СБ ООН. В практической плоскости ООН 

достигла на сегодня предела своих возможностей, ее дальнейшая борьба с 

терроризмом пока что остается неопределенной. А, следовательно, мировое 

сообщество должно урегулировать этот вопрос. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Современный 

терроризм характеризуется сочетанием сугубо локальных причин его 

возникновения с глобальным восприятием и действием. В условиях 

глобализации международных отношений борьба с терроризмом только в 

национальных рамках оказывается малоэффективной. Нужны объединенные 

усилия государств на парламентском, правительственном и общественном 

уровнях. Среди проблем, которые требуют немедленного разрешения, есть 

потребность изменений общественного сознания в отношении к проявлениям 

терроризма. Терроризм мало осуждать, мало требовать от правительств, 

соответствующих государственных органов защиты общества от терроризма. 

Необходимо, чтобы каждый член общества понял свою причастность к делу 

борьбы с терроризмом. Бороться против терроризма, кроме всего прочего, 

необходимо на философско-теоретическом и политологическом уровнях, на 
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уровне влияния всех воспитательных звеньев общественной организации 

(школы, церкви, искусства, СМИ). Необходимо довести антитеррористическую 

идеологию до бытового уровня жизни населения. 

Системное предупреждение терроризма требует нового политического 

мышления и общего поиска опережающих действий, проведения общих 

оперативных мероприятий, обмен технологиями и опытом в применении 

технических и боевых средств противодействия терроризму; создание сети 

структур раннего предупреждения терроризма; налаживание новейших, 

совершенных систем и механизмов разведки; создание единственной 

унифицированной нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

терроризму; обмен разнообразной информацией относительно методов и 

тактики действий террористических группировок; выявления конкретных 

механизмов, которые бы обеспечили неотвратимую ответственность за 

осуществление террористических акций, за террористическую деятельность в 

целом. 
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Streszczenie: Autorka zbadała polityczne-prawne 
oraz instytucjalno-proceduralne mechanizmy 
sowieckiej praktyki nomenklaturowej nomino-
wania na kierownicze stanowiska w odnowio-
nych strukturach władzy i zarządzania zachod-
nich obwodów USRR podczas ich wyzwolenia 
spod okupacji hitlerowskiej w styczniu-
październiku 1944 r. Wyjaśniła sens polityki 
kształtowania kadry lokalnych organów władzy 
oraz zarządzania, przeważnie drogą wyznaczania 
na kierownicze stanowiska przysłanych ze 
wschodnich obwodów USRR, a nawet ZSRR 
pracowników – partyjnych, rządowych, spraw 
wewnętrznych, bezpieczeństwa, prokuratury, 
sądownictwa. Podkreśliła, iż taka polityka miała 
na celu ponowienie w najkrótszym terminie 
totalnej kontroli reżimu stalinowskiego w każdej 
sferze życia społecznego kraju, systemu finansów 
publicznych, w tym systemu fiskalnego. 
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tura, stalinowski reżim totalitarny, organy władzy 
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Abstract: This article analyzes the political, legal, 
institutional and procedural mechanisms for the 
Soviet nomenclature practice of appointments to 
executive positions in the renewed party, Soviet, 
economic and other government bodies of the 
Western regions of the USSR during their libera-
tion from Nazi occupation in January-October 
1944. The priorities of making policy for a casting 
of local authorities mainly through the involve-
ment of the leadership positions who arrived 
from the Eastern regions of the Soviet Union of 
the party, Soviet, economic officials, employees 
of internal affairs bodies, state security, attorney 
office and courts. It is indicated that this political 
strategy and practice had the purpose of the 
recovery of a total political and ideological con-
trol over all spheres of life of inhabitants of the 
region in the shortest possible time. 
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Постановка проблемы. Политологическая характеристика 

восстановленного, после освобождения края от нацистской оккупации,  

советского политического режима, очевидно не должна ограничиваться 

лишь общей характеристикой сталинизма как левоэкстремистского типа 

тоталитаризма. В частности она включает анализ политической 

деятельности как комплекса активного отношения отдельных лиц и целых 

социальных групп к своей общественной среде, имеющего целью 

целенаправленное её регулирование и преобразование с помощью 

фактора власти. Необходимость объективного освещения историко-

политических аспектов данной проблемы является общим требованием 

времени, поскольку она все еще воспринимается частью нашего общества 

неоднозначно. Итак, предлагаемая тема исследования является актуальной 

и интересной в научно-теоретическом и прикладном контекстах. 

Анализ предыдущих исследований. Характеризируя состояние научной 

разработки вышеуказанной проблематики, следует отметить, что она 

неоднократно привлекала внимание современных отечественных 

львовских [Гулай 2002, 190-204; Гулай 2001, с. 205-208; Леськів, Радянський 

2008, 20; Нагірняк, Політична ... http://ubgd.lviv.ua; Ткачук, Соціально-

політичні ... 1998, 17] и волынских [Жив’юк, Запровадження ... 2009, 35-42; 

Стародубець 2011, 169-176] историков и политологов [Ярош 1999, 184; 

Ярош 1995, 176]. Вместе с тем в соответствующей теоретико-

методологической политологической обработке нуждаются проблемы 

стратегии и тактики формирования кадрового состава органов власти и 

управления сталинского тоталитарного режима в западных областях УССР 

на завершающем этапе Второй мировой войны, которая начата автором в 

предыдущей работе [Докаш 2013, 131-135]. 

Цель и задачи работы. Целью работы является анализ политической 

стратегии и практики номенклатурной кадровой политики сталинского 

тоталитарного режима в Западной Украине на завершающем этапе Второй 

мировой войны. 
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Согласно поставленной цели нужно решить такие главнейшие 

исследовательские задачи: 

− определить сущность политической стратегии и практики 

восстановления тотального контроля сталинского режима над 

всеми сферами жизни западных областей УССР;  

− проанализировать политико-правовые и институционно-

процедурные механизмы советской номенклатурной практики 

назначения на руководящие должности в восстановленных 

партийных, советских, хозяйственных и других органах власти и 

управления в западных областях УССР в ходе их освобождения 

от нацистской оккупации в январе-октябре 1944 г.; 

− раскрыть приоритеты политики формирования кадрового 

состава партийных, советских, хозяйственных работников, 

сотрудников органов внутренних дел, государственной 

безопасности, прокуратуры и судов. 

Изложение основного материала. Политическую деятельность можно 

рассматривать как специфическую форму активного отношения людей к 

своей общественной среде, которая направлена на её регулирование и 

преобразование с помощью фактора власти. При осуществлении власти 

важным элементом выступают властные ресурсы как совокупность средств, 

использование которых обеспечивает влияние на объекты власти в 

соответствии с целями субъекта, в частности социальные, как способность 

повышения социального статуса или ранга, места в социальной структуре. 

Достижение эффективности политической деятельности во многом 

зависит от адекватного условиям данной страны выбора целей и 

формирования задач развития общества, выработки политической 

стратегии. 

В основе политической стратегии лежит более или менее 

определенный идеальный образ будущего общественного порядка, 

политической системы, отдельных политических институтов, который 

основывается на общепризнанных политических ценностях и идеях. 

Политическая стратегия воплощается в политическом курсе, определяется 

политической программой и рассчитана на продолжительный период. 



Восстановление номенклатурной системы формирования органов власти … 

 136 

Как тип политического режима тоталитаризм характеризуется 

следующими признаками: непринятие либерально-демократических 

институтов, прав и свобод граждан; всевластие и монополия на 

информацию корпоративных организаций иерархического типа; 

государственная и /или частная собственность на средства производства 

под мощным бюрократическим контролем; административное 

регулирование экономики, централизованное распределение, 

значительная роль принудительной работы и внеэкономического 

принуждения, что предопределяет бесплатность или дешевизну рабочей 

силы ; обеспечение порядка как реализации жесткой системы правил и 

принципов, которые обеспечивают безусловный приоритет прав и 

интересов определенного класса, нации, расы или эксклюзивной группы; 

подмена политической лояльности (моральный выбор, уважение к законам 

и интересам людей) жесткой лояльностью мафиозного типа; официальная 

регламентация всех сфер деятельности общества и человека; патернализм, 

отчуждение человека от политического процесса ; мессианская 

государственная идеология с претензиями на мировое господство; 

милитарно-экономический, культурный экспансионизм во внешней 

политике, объединяющийся с самоизолированностью страны; 

милитаризация экономики и всего общества; общенациональный – 

классовый харизматический вождь как принципиальный элемент 

политико-правовой идеологии [Вонсович 2008, 72-73].  

Исходя из самых существенных характеристик советского тоталитарного 

режима, выделенных известным украинским политологом В. Горбатенком, 

в частности наличия целостного бюрократического механизма, основания 

которого представляла номенклатура как система назначения 

государственных служащих на руководящие должности [Горбатенко 1999, 

103] , можем говорить о слиянии партии с государством, когда, 

политизируя все органы государственной власти (через контроль за 

назначением на должности), партия подчиняет их, превращается в 

«партию-государство» путем слияния с государственными институтами, 

которые переходят под полный партийный контроль. 

Поэтому вполне логичным является тот факт, что уже осенью 1943 г. 

были созданы организационные группы областных комитетов партии, 
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которые после восстановления сталинского тоталитарного режима в 

Западной Украине должны были сосредоточить в своих руках основные 

рычаги влияния и обеспечить скорейшую реинтеграцию 

западноукраинского региона в общесоюзное пространство. Возглавили их 

«проверенные» годами сталинского жизни партийные функционеры И. 

Грушецкий (секретарь Львовского обкома партии), М. Слонь (секретарь 

Станиславского обкома), В. Бегма (секретарь Ровенского обкома) и прочие 

[Гулай 2002, 192]. В начале марта 1944 г. в поселок Лановцы Тернопольской 

области вместе с частями советских войск прибыла оперативная группа 

Тернопольского обкома партии во главе с первым секретарем И. 

Компанцем. Через несколько недель было сформировано бюро обкома 

партии в составе И. Компанца, секретаря по кадрам А. Зозулёва, 

заместителя председателя исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся З. Дорофеева, начальника управления НКВД В. Сараева и 

редактора областной газеты А. Мазанько, начались его регулярные 

заседания, на которых в числе первоочередных рассматривались вопросы 

расстановки кадров в освобождённых районах области [Нариси історії ... 

1980, 67]. Оперативная группа Львовского обкома КП(б)У тоже начала свою 

работу на Тернопольщине в г. Кременец. В её состав входили 56 лиц 

[Державний архів ... оп. 1, спр. 109, арк. 9]. 

Как известно, с началом немецко-советской войны подавляющее 

большинство партийного, советского и хозяйственного актива западных 

областей УССР оставила край. В процессе восстановления советской власти 

основная ставка делалась на «уполномоченных», которые прибывали 

вслед за частями Красной армии. 

2 февраля 1944 г. оргбюро ЦК КП(б)У приняло постановление об 

«Отборе руководящих партийных и советских работников для работы в 

западных областях УССР». ЦК обязывал Харьковский, Ворошиловградский, 

Полтавский, Сумской, Днепропетровский, Сталинский, Запорожский 

обкомы КП(б)У подобрать 450 лиц с соответствующими качествами, из них 

140 - для работы на должностях первых секретарей райкомов партии и 150 

- на должностях глав райисполкомов. Очередную мобилизационную акцию 

партийно-советских работников для работы в западных областях Украины 

было объявлено 28 марта 1944 г. Согласно распоряжению, ЦК КП(б)У 
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требовал «до 20 апреля выделить 2510 лиц. Кандидатов на руководящие 

должности утверждало оргбюро Центрального комитета партии. Только 25 

апреля 1944 г. на заседании этот органа были утверждены 102 

кандидатуры функционеров для работы в Львовской, Станиславской, 

Тернопольской и Черновицкой областях». В августе было принято еще два 

постановления по этому поводу: 5 августа - о направлении на работу в 

западные области 430 слушателей областных партийных курсов и 120 

слушателей пропагандистских курсов при ЦК КП(б)У и 29 августа – «О 

подборе партийных, советских и хозяйственных работников для западных 

областей УССР». Последнее постановление обязывало 12 правобережных 

обкомов КП(б)У к сентябрю 1944 г. подобрать и прикомандировать в 

распоряжение обкомов западных областей Украины 500 партийных и 

советских работников [Білоус ... http://eprints.zu.edu.ua]. 

Пополнение партийного аппарата, органов власти и управления 

происходило, прежде всего, за счет количественного роста, без 

достаточного учета опыта, профессионального и образовательного 

уровней, моральных качеств. Так, только в 1944 г. в Тернопольскую область 

из восточных областей УССР было направлено 5 935 лиц. При этом 

половина хозяйственных руководителей области имели стаж 

соответствующей работы менее одного года и только 34 человека – 

высшее образование [Нариси історії ... 1980, 72]. 

К тому времени в Дрогобычской области работало 5 783 прибывших 

ответственных работников [ДАЛО, ф. П-5001, оп. 2, спр. 111, арк. 37]. 

Относительно их отраслево-ведомственного распределения, то работники 

органов НКВД, НКГБ, прокуратуры и судов представляли свыше 28%, 

промышленности, транспорта и связи – 22%, здравоохранения, 

образования, культуры и искусства – 22%, советских учреждений – больше 

8%, партийных – свыше 5%, комсомольских – почти 4%, 

сельскохозяйственных и заготовительных – 3% и т.п. Все руководящие 

должности в обкоме партии заняли прибывшие функционеры, в частности 

первым секретарем обкома стал командир партизанского соединения 

Олексенко, вторым секретарем – заместитель секретаря ЦК КП (б)У 

Горобец, секретарем по кадрам – завсектором отдела кадров ЦК КП (б)У 
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Короленко, секретарем по агитации – секретарь по агитации Запорожского 

обкома партии Дейнека [ДАЛО, ф. П-5001, оп. 2, спр. 108, арк. 11]. 

19 октября 1944 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об укреплении 

работниками сельских, районных и областных партийных организаций 

западных областей Украины и Белоруссии», которое стало новым толчком 

в формировании руководящего состава за счет прибывших из восточных 

регионов страны номенклатурных работников разного уровня. 

Особый акцент ставился властью на пополнение руководящих кадров 

репрессивно-карательных структур. Только во Львовскую область были 

направлены свыше 3,6 тыс. работников НКВД, НКГБ, прокуратуры и судов 

[ДАЛО, ф. П-3, оп. 1, спр. 110, арк. 58]. В Волынской области на должности 

судей на протяжении 1945 г. было назначено 31 лицо из приезжих и лишь 

двое местных выдвиженцев. На прокурорских должностях в области не 

было ни одного местного жителя1. 

Местными органами государственного управления в СССР выступали 

исполнительные комитеты Советов и их отделы, которые осуществляли 

исполнительную и распорядительную деятельность. Характерной 

особенностью системы построения органов советского государственного 

управления являлось наличие соответствующих им партийных структур, 

которые не только дублировали функции советских органов, а во многих 

случаях перебирали их на себя [Першина 2009, 299]. Существование 

параллельных вертикалей власти содействовало утверждению 

доминирующего влияния партийных структур на местные органы власти и 

управления. 

В первые годы после освобождения от нацистской оккупации в 

западных областях Украины органы власти не избирались, а 

формировались высшими партийными и советскими органами. Такую 

практику определило принятое 1 апреля 1944 г. постановление Политбюро 

ЦК КП(б)У «О руководящих органах местных Советов депутатов 

трудящихся» [Комуністична ... 1977, 38-39]. 

                                                           
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1 Центральний 
комітет Комуністичної партії України, оп. 75, спр. 5, арк. 20. 
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По устоявшейся в СССР практике исполкомы местных Советов депутатов 

трудящихся приняли на себя решения фактически всех вопросов, которые 

находились в компетенции местных органов власти, отстранив от них 

решения Советы. Утверждение партийного контроля над исполнительными 

комитетами местных Советов дополнялось отсутствием значительной части 

их депутатов, которые хотя бы формально должны были контролировать 

деятельность исполнительных комитетов и их подразделений. 

Хотя сотрудников для работы в органах власти и управления не хватало, 

однако руководство не было предрасположено к изменению основных 

приоритетов своей кадровой политики. Выступая на партийной 

конференции в феврале 1945 г. первый секретарь Львовского обкома 

КП(б)У И. Грушецкий подчеркивал: «Не смотря на огромную потребность в 

кадрах ... никто не давал права руководителям предприятий и учреждений 

легкомысленно подходить к приему и оформлению на работу новых 

работников. Усиление борьбы с украинско-немецким и польским 

национализмом требует от каждого коммуниста, от каждого трудящегося 

увеличения внимательности, сурового соблюдения всех правил 

административных органов» [Дзюбан 1995, 166]. 

Во время освобождения Дрогобычской области от нацистов (1 октября 

1944 г.) аппарат обкома партии был укомплектован на 67 %, руководящих 

советских работников – на 61,5%1. Из 449 руководящих партийных и 

комсомольских работников соответствующих областного, районных и 

городских комитетов Дрогобычской области только 28 % работали там к 

началу немецко-советской войны [ДАЛО, ф. П-5001, оп. 2, спр. 21, арк. 90]. Из 

70 руководящих кадров обкома партии 57 лиц было выдвинуто на 

руководящую работу впервые [ДАЛО, ф. П-5001, оп. 2, спр. 32, арк. 56].  

На 1 января 1945 г. в западные области Украины было направлено 

свыше 31 тыс. ответственных работников из восточных регионов СССР и 

УССР, в том числе почти 12,4 тыс. работников образования, 3,3 тыс. – 

комсомольских функционеров, 2,3 тыс. – здравоохранения, около 1,6 тыс. – 

                                                           
1 ДАЛО, ф. П-5001, Дрогобицький обласний комітет Комуністичної партії України, оп. 
2, спр. 32, арк. 57. 
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сельского хозяйства, почти 1,8 тыс. – министерства заготовок, 1,4 тыс. – 

министерства финансов [ЦДАГО, ф. 1, оп. 75, спр. 69, арк. 1-2]. 

Для скорейшего переизбрания партийными комитетами реальной 

власти на местах ускоренными темпами формировались первичные 

организации в советских органах, силовых структурах. Уже на 1 августа 1944 

г. партийные органы западных областей докладывали, что в регионе 

создано 556 первичных партийных организаций, 32 кандидатские и две 

партийно-комсомольские группы, которые объединяли 5709 членов и 

кандидатов партии. До конца 1944 г. в регионе действовали 1145 

первичные партийные организации (18560 членов и кандидатов партии) 

[Нагірняк http://ubgd.lviv.ua]. Так, на конец этого года партийная 

организация Дрогобыччины насчитывала 2 072 лица [ДАЛО, ф. П-5001, оп. 

2, спр. 33, арк. 3]. Среди коммунистов Тернопольской области работники 

НКВД составляли почти 37%, партийных комитетов – свыше 16%, 

железнодорожного транспорта – 13%, облисполкома – больше 5%1. 

Значительные темпы миграции руководящих кадров в западные 

области Украины объяснялись не только потребностью режима в 

достаточном количестве проверенных функционеров, но также 

значительной их текучестью. Последняя была обусловлена, прежде всего, 

серьезными недостатками в отборе и расстановке новых кадров, когда, в 

первую очередь, учитывалась их партийность, а не образовательный 

уровень, профессиональная подготовка и личные качества. Например, на 

протяжении лишь февраля-декабря 1944 г. в Александрийском районе 

Ровенской области было уволено три начальника райотдела НКГБ, 

начальник райотдела НКВД, секретарь райкома комсомола, заведующие 

отделами финансов и государственного обеспечения2. За 1945 г. 

изменилось 36% номенклатурных работников Дрогобычского обкома 

партии [ДАЛО, ф. П-5001, оп. 6, спр. 153, арк. 1]. 

Отсутствие достаточного количества специалистов из восточных 

областей и необходимость привлечения на сторону власти местного 

                                                           
1 Державний архів Тернопільської області, ф. П-1, Тернопільський обласний комітет 
Комуністичної партії України, оп. 1, спр. 147, арк. 1. 
2 Державний архів Рівненської області, ф. П-400 Ровенський обласний комітет 
Комуністичної партії України, оп. 3, спр. 25, арк. 2. 
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населения требовали более широкого привлечения местных специалистов 

для работы в административном аппарате. При этом во внимание 

принимались не столько компетентность, профессиональный уровень 

местных «выдвиженцев», сколько их социальное происхождение и 

политическая лояльность к советской власти. На середину мая 1945 г. в 

областных и районных учреждениях и организациях Тернопольской 

области работало 4 012 местных жителей. Наряду с ними 1 874 лица стали 

главами и секретарями сельских Советов, 875 – заведующими сельскими 

клубами и домами-читальнями, 833 – финансовыми агентами, 415 – 

директорами начальных школ [ДАТО, ф. П-1, оп. 1, спр. 170, арк. 4-5]. В том же 

году в Дрогобычской области на разные должности были выдвинуты 3 620 

лиц, однако лишь 280 из них включены в номенклатуру обкома партии и 37 

– номенклатуру ЦК КП(б)У, то есть занимали реальные властные должности 

[Маланчук 1963, 453]. 

Как справедливо подытоживает Е. Билоус, основными источниками 

кадрового пополнения руководящих органов большевистской власти в 

западноукраинском регионе в первые послевоенные годы (1944-1945 гг.) 

выступали выходцы из восточных регионов УССР и СССР, которые 

приезжали сюда в качестве командированных согласно распоряжению ЦК 

КП(б)У. Другой категорией служащих были демобилизованные 

красноармейцы, количество которых возросло после завершения Второй 

мировой войны. Еще одну группу кадровых резервистов составляли 

бывшие партизаны и участники советского подпольного движения. 

Наименее представленной категорией работников из общего количества 

партийных служащих этого периода были местные активисты [Білоус 

http://eprints.zu.edu.ua]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, на 

основе проведенного исследования можно утверждать, что политическому 

режиму, который утвердился в западных областях УССР на завершающем 

этапе Второй мировой войны, был присущ тоталитарный характер. 

Вышеуказанный режим был аналогичен системе и порядку осуществления 

власти в целом в СССР или любом его регионе. В политике ускоренной 

«советизации» западных областей Украины значительную роль сыграли 

организационно-кадровые составляющие восстановления органов власти и 
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управления сталинского тоталитарного режима через механизмы 

номенклатурного отбора.  

Политическая стратегия восстановления в кратчайшие сроки тотального 

контроля сталинского режима над западноукраинским регионом 

заключалась в практике формирования кадрового состава местных органов 

власти и управления преимущественно путем привлечения на 

руководящие должности прибывших из восточных регионов УССР и СССР 

партийных, советских, хозяйственных работников, сотрудников органов 

внутренних дел, государственной безопасности, прокуратуры, судей, 

которые прошли отбор и принадлежали к номенклатуре партийных 

комитетов соответствующего уровня (ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, областные, 

районные и городские комитеты партии). Предметом следующих 

политологических студий может стать анализ характера, степени та 

масштабов политического участия населения западных областей Украины в 

органах власти и управления сталинского тоталитарного режима после 

освобождения края от нацистской оккупации. 
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Актуальность данного исследования обусловливает современное 

общественно-политическое развитие Украины. Анализ существующих 

проблем невозможен без изучения темы русского национализма, который в 

течение века влиял (и влияет) на историческую судьбу украинского народа, а 

сегодня, как и раньше, является действенным идеологическим компонентом 

украинского общественного пространства. Как и в начале ХХ в., сегодня 

российская националистическая элита стремится любым образом вернуть 

Украину в лоно Великой России, используя жесткие методы. Поэтому 

современные реалии существенно актуализируют исследование российского 

национализма, в том числе и в историческом аспекте, особенно его 

радикальных проявлений в Украине. 

Цель данного исследования – на основе комплексного анализа 

имеющихся источников и исторических исследований показать процесс 

формирования и развития праворадикального националистического 

движения на украинских землях, его организационное оформление и 

особенности функционирования. Для достижения поставленной цели 

предполагается решить следующие задачи: выявить причины возникновения 

крайние правых организаций на территории Украины; рассмотреть вопросы 

создания и размещения российских монархически-националистических 

союзов, провести их анализ. 

Анализ научных источников показал значительный интерес к проблеме 

русского национализма, и собственно его радикального течения. 

Историография обозначенной темы представлена украинской и зарубежной 

историографией. 

Важное место в изучении многих аспектов истории правомонархического 

движения принадлежит российской историографии. В статьях и монографиях 

Н.Г. Королевой, Ю.И. Кирьянова, С.А. Степанова, Д.В. Капрухина на основе 

широкого круга источников и прежде всего Союза русского народа и 

Русского народного союза имени Михаила Архангела, личных документов 

лидеров правого лагеря, находящихся на хранении в Государственном 

архиве Российской Федерации, подробно рассмотрена идеология крайне 

правых, структура, численность и социальный состав черносотенных союзов, 

их радикальную деятельность. По понятным причинам, праворадикальное 
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движение на территории украинских земель этими авторами исследовалось 

фрагментарно, в контексте общероссийского. 

Среди других зарубежных исследований можем выделить диссертации 

колумбийского историка С.Д. Спектора и американского исследователя Д. 

Роусона. Что касается работ Г. Хоскинга и Р. Мэнинга, то они рассматривают 

деятельность правых партий в России в связи с политикой объединенного 

дворянства, а в книгах Д. Леве и Г. Роггера деятельность правых партий 

рассматривается только в контексте еврейского вопроса. Р. 

Едельманрассмотрел причины и развитие раскола националистического 

блока, Б. Андерсон разграничивает русский национализм как общественное 

настроение и «официальный национализм» самодержавия Романовых. 

Украинская историография представлена сравнительно малым 

количеством исследований по теме радикального русского 

национализма.Украинский исследователь И. Омельянчук, изучая 

черносотенство на территории украинских земель, на основе богатого 

архивного материала проанализировал особенности черносотенного 

движения, тем самым обогатил исследования российского национализма в 

сфере его институционализации и социального состава. По нашему мнению, 

в своем исследовании историк ошибочно причислил к черносотенному, 

праворадикальному движению и либеральные российские 

националистические организации, такие как Всероссийский национальный 

союз и различные клубы русских националистов, которые действовали на 

территории Украины в начале ХХ в. 

O. Мартынюк в ходе исследования консервативных и либеральных 

течений в Российской империи начала ХХ века приводит ряд 

методологических замечаний относительно дискуссионных моментов в теме 

русского национализма в Украине. 

Таким образом, можем констатировать недостаточное осмысление 

радикального русского национализма как общественного явления начала XX 

в., который распространил свою идеологию и социально-политическую 

практику на территории украинских земель. 

Мало кто будет спорить с мнением, что национализм является 

политической силой, которая определяла особенности европейской и 

мировой истории на протяжении последних двух столетий в значительно 
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большей степени, чем идеи свободы и парламентской демократии или идеи 

социализма. Наряду с этим, многие согласятся с тем, что национализм может 

приобретать столько разных форм и разновидностей, что можно усомниться, 

действительно ли в каждом из этих случаев мы имеем дело с тем же 

явлением. В случае Российской империи и, соответственно, украинских 

земель, мы имеем дело с двумя разновидностями русского национализма – 

радикальным и либеральным. Разнородность в среде российских 

националистических кругов до сих пор остается дискуссионным вопросом. В 

основу нашей классификации поставленные методы борьбы представителей 

этих националистических течений за реализацию идейных положений и 

собственно националистической идеи в Российском государстве, то есть 

типология по характеру действия. В дальнейшем речь пойдет о русском 

национализме так называемых «черносотенных организаций», как 

представителей радикального течения. Отличие либеральных 

националистов от националистов лагеря «черной сотни» заключалась в том, 

что первые занимались защитой интересов русской нации и вопросами 

развития ее благосостояния, связывая это развитие с теми или другими 

демократическими преобразованиями, а для вторых важным было 

сохранение монархии и традиционного образа жизни с частым 

применением жестких, нередко насильственных, недемократических 

методов. Все же общим для них было желание утверждения единства 

русского народа и его превосходства над всеми другими народами России, 

причем в состав русского народа зачислялись не только россияне, а также 

современные украинцы и белорусы. 

Перед рассмотрением сути вопроса, целесообразно было бы определить 

терминологические обозначения данного русского националистического 

течения. Укоренившееся в историографии понятия «черной сотни», которое 

нами также используется, мы идентифицируем как общее название крайне 

правых националистических русских организаций, которые в своей 

идеологии пропагандировали православие, самодержавие и русскую 

народность. Соответственно, синонимичны будут такие названия в 

отношении представителей радикального русского национализма: 

черносотенцы, крайние монархисты, правые, ультраправые. 
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Хронологически исследования мы ведем с 1905 по 1914 гг. – с момента 

кардинальных изменений в украинской общественно-политической жизни 

после издания Манифеста Николая II о «даровании» гражданских прав, к 

началу Первой мировой войны – времени спада деятельности организаций 

русских националистов в Украине. 

Манифест 17 октября 1905, по которому царское правительство дарило 

населению свободу личности, слова, совести, собраний и союзов, а также 

устанавливал Государственную Думу с законодательными правами, 

активизировал политическую жизнь в Российской империи. Улицы заполонили 

демонстрации с диаметрально противоположными лозунгами. Члены же 

монархических организаций устраивали грандиозные манифестации в крупных 

городах Украины под лозунгами: «Православие – Самодержавие – Народность» 

и «Единая и неделимая Россия». Вместе с тем, была ясна несостоятельность 

монархии удержать свои позиции – и как следствие этого – допущение 

демократических реформ, рост национальных движений. Именно этот промах 

самодержавия спровоцировал активизацию правых сил, которые поняли 

причины неудач уже существующих организаций – «Русское собрание», «Союз 

Русских Людей», Монархическая партия. Данные партии националистического 

толка, в силу своей специфики, были не в состоянии охватить широкие слои 

населения, не имели никаких связей с низами и, соответственно, не могли 

влиять на настроения народных масс. 

Основным принципом деятельности «Русского собрания», созданного в 

Петербурге 1900, стала защита «самодержавия, православия, народности». 

Создаваясь как аполитичная организация, очень быстро она приобретает 

политический характер – на ее собраниях начинают обсуждаться 

политические вопросы, она выдает монархические газеты и журналы, 

распространяет среди населения монархические и контрреволюционные 

брошюры. По сути, именно эта организация дала толчок для создания 

великорусских националистических организаций по всей стране и, в 

частности, в Украине, где это движение набрало особого размаха. Филиалы 

организации были открыты в Харькове, Одессе и Киеве. Характерно, что 

отделы возникали в городах, которые были в центре аграрного движения, 

как Харьков, или в городах с развитым национальным движением, как Киев 

[Залежский 1930, 11]. 
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Так, в 1904 г. открылся отдел «Русского собрания» в Киеве. Он отделился 

от Главного собрания, котороенаходилось в столице, и стал называться 

«Киевское Русское собрание». Но основные положения его Устава, 

зарегистрированного 16 декабря 1911 г., были заимствованы из Устава 

петербургского Собрания: «Киевское Русское Собрание» своей целью 

постановило способствовать выявлению в общественном сознании, 

введение в жизнь исторических коренных начал Российской 

государственности (Православие и Самодержавие), государственных прав и 

бытовых особенностей Русского народа. Ближайшие цели: а) сохранение 

чистоты русского языка, б) изучение явлений русской народной жизни 

действительности и прошлого, в) разработка вопросов российской 

словесности, искусства, науки, права, государственного управления, русского 

быта» [Центральный государственный … 1906, 224]. Как видим, культурный 

характер этой организации исключал ее активную борьбу против 

нарастающих революционных сил. 

Такими же слабыми в политическом плане, были и две другие русские 

монархические националистические организации, отделы которых активно 

действовали на украинских землях: «Союз Русских людей» и Монархическая 

партия. В состав этих организаций входили в основном высокопоставленные 

лица – профессура, духовенство, сановники, генералы, которые ставили 

своей целью охрану «устоев российского самодержавия, русской культуры, 

языка в национальных окраинах». Объединяя в своих рядах в основном 

представителей свободных профессий аристократического происхождения, 

они наглядно подтверждали оторванность от простых людей. 

Но революция 1905 г. вызвала контрреволюционное настроение также 

среди более демократических слоев населения, прежде всего среди мелкой 

торговой и промышленной буржуазии. Резкое ухудшение их материального 

положения из-за промышленного кризиса 1900-х, довершали 

революционные события. Отсюда – ненависть к революции и мечта о 

возвращении к «хорошему старому времени», когда им жилось лучше. 

Возникновение радикальных организаций стало типичной реакцией 

консервативной части общества на революционные события и было сделано 

если не по инициативе, то с одобрения и при поддержке правящих кругов. 
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Таким образом, с изменением политической ситуации в Российской 

империи, появления угрозы самодержавию и возможности разрушения 

традиционного русского уклада, 8 ноября 1905 г. в Санкт-Петербурге 

состоялось первое собрание организации, которая получила название «Союз 

Русского Народа» (СРН) [Омельянчук 2000, 24]. Возглавил ее Главный совет 

под руководством детского врача А.И. Дубровина и его заместителей: 

бессарабского помещика В.Н. Пуришкевича и инженера И. Тришатного. 

В первом пункте Устава этой организации провозглашалось: «Союз 

Русского народа» устанавливает своей неуклонной целью развитие 

национального русского самосознания и надежное объединение людей всех 

слоев и сословий для совместной работы в пользу дорогой нашей родины – 

России единой и неделимой [ЦГИАУ, ф.442, оп.636, д.647, … 1906, 141-150]. 

Программа СРН провозглашала, что «русский народ – народ православный, а 

затем – православной христианской церкви, которая должна быть 

восстановлена в начале соборности и состоять из православных, 

единоверцев и воссоединенных с ними на равных правах старообрядцев, 

ему должно быть предоставлено первенство и господствующее в 

государстве положение» [ЦГИАУ, ф.442, оп.636, д.647, … 1906, 143]. 

Членами Союза могли быть «только природные русские обоих полов, 

всех слоев и сословий» [ЦГИАУ, ф.442, оп.636, д.647, … 1906, 146]. Но все же в 

«инородцев» был шанс стать членами СРН за особые заслуги перед 

самодержавием. 

По сравнению с предыдущими организациями, вступление в СРН был 

значительно упрощено – процедура приема желающих стать его членами 

сводилась к «письменному или устному заявлению». Также значительно 

была снижена сумма членских взносов: она составляла всего 50 коп. в год, 

причем по Уставу, лица бедные могут быть освобождены от них, что, по 

мнению авторов нововведения, расширяют социальную базу организации 

[ЦГИАУ, ф.442, оп.636, д.647,  … 1906, 147-148]. 

С конца 1905 отделы СРН начали возникать на территории Украины. 

Организация имела отлаженную периферийную структуру. Исследователь И. 

Омельянчук делает вывод, что с созданием СРН было преодолено 

недостатки «Русского Собрания» и «Союза Русских Людей» – элитарность, 

оторванность от народа. В обзоре политических партий, найденных среди 
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бумаг бывшего министра внутренних дел Б.В. Курлова во время обыска в 

1917, говорилось: «Между большими союзами раскинулась масса отделов и 

подотделов, до сельских включительно, и через них «Союз Русского Народа», 

единственная политическая партия в России, имеет контакт с 

действительной массой простого серого люда. Вот в чем кроется и 

действительная сила Союза и его живучесть» [Союз Русского ... 1929, 106]. 

Территория Украины стала одной из главных арен деятельности СРН – 

здесь находилась почти половина всех ее отделов. Такая активная 

поддержка российского националистического движения на украинских 

землях была следствием политики русификации, подавления всего 

украинского, насаждения идеологических концепций о «едином русском 

народе» с момента включения этих территорий в состав Российской 

империи. Распространению российских националистических идей 

способствовала также православная церковь. Ведь попав под 

покровительство Московского патриарха, Украинское православие само 

стало сначала объектом, а затем субъектом русификации собственного 

народа, опорой российского самодержавия в Украине. Именно при таких 

условиях трансформированный принцип «народности» мог 

беспрепятственно вливаться в украинское общественное пространство. 

Достаточно часто битва за религию, язык и царя оказывалась битвой за 

идентичность. 

Только в Киеве и его пригородах действовало 15 филиалов Союза 

Русского Народа. Газета «Рада» указывала, что уже в 1906 г. по Украине 

функционировало около 30 различных националистических черносотенных 

партий и организаций, которые целенаправленно проводили откровенно 

враждебную украинскому народу реакционную политику [Вєтров, Донченко 

2001, 37]. 

Впоследствии в Киеве появилась еще одна черносотенная          

организация – «Киевских Союз Русского Народа», который сразу набрал 

популярность, создав 3 отдела [ЦГИАУ, ф.275, оп.1, д.2534, 133]. 

Центром СРН была также Одесса, где отдел организации основано 4 

февраля 1906 г [Союз Русского Народа ... 1929, 274]. Б.А. Пеликан, в то время 

– председатель Одесского отдела «Русского Собрания», вспоминал: «Устав 

Русского Собрания» не давал возможности охватить и объединить широкие 
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слои населения, а потому мной было предложено «Русскому Собранию» 

учредить «Союз Русского Народа», который имел большой успех» [ЦГИАУ, ф. 

385, оп.1, д. 2995, 10]. 

Небольшой волынский городок Почаев и его духовный цент –Почаевская 

лавра, стали источником распространения русского национализма в Юго-

Западном крае Российской империи. Почаевский отдел имел разветвленную 

сеть своих агитаторов в лице приходских священников. Они прекрасно 

справлялись с этой ролью, поскольку имели образование и опыт публичных 

выступлений. Охватывая своим влиянием все населенные пункты, 

духовенство, по приказу архиепископа Антония, вело там черносотенную, 

националистическую агитацию. Для привлечения крестьян к местным 

ячейкам, использовались экономические рычаги, созданное в Почаеве 

кредитное общество, которое ставило задачу «ослабить засилье немцев и 

инородцев», выдавало займы только членам Союза [ПолітичнаісторіяУкраїни 

XX ст. ... 2002, 283]. Общее количество Почаевского отдела составляла 104289 

человек [Степанов 1992, 108]. 

Отделы СРН существовали и в других губерниях Украины: в Чернигове, 

Полтаве, Харькове, Екатеринославе, Житомире. В целом, из общего 

количества членов «Союза русского народа», который насчитывал около 400 

тыс. человек, почти половина сосредоточивалась в Украине. 

Такую поддержку со стороны местного населения можем объяснить 

несколькими факторами: 1) полиэтничность украинских территорий, где 

российские землевладельцы, купцы и чиновники чувствовали 

экономическое, культурное и политическое давление со стороны польских 

помещиков, еврейских купцов и украинской интеллигенции; 2) в условиях 

Правобережной Украины, где основную массу крупных землевладельцев 

составляли поляки-католики, православная церковь казалась крестьянам 

защитницей их интересов, поэтому последние охотно вступали в ряды 

крайне правых (почти в каждом селе на Подолье и Волыни был отдел СРН); 

3) с целью привлечения на свою сторону как можно больше сторонников, 

черносотенцы создавали профессиональные общественные объединения, 

охватывающие представителей многочисленной предпринимательской, 

рабочей и сельской прослойки; 4) прямая связь практических интересов 

будущих членов с деятельностью СРН (Показательным будет донесение 
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начальника Киевского губернского жандармского управления от 6 октября 

1911 о «собеседования» санитарного попечителя по селам Бердичевского 

уезда Киевской губернии В.В. Заборовский с крестьянами. В донесении 

говорилось: «Заборовский действовал главным образом на ум и 

воображение крестьян, отнюдь не призывая их к какой-то активной 

деятельности, но крестьяне его суждения понимают каждый по-своему и 

только говорят, что с открытием отдела СРН им уже начальство не нужно, 

потому что они сами начальство, а к тому же Заборовский при каждой 

возможности объявлял им, что если они имеют какие-либо жалобы, то пусть 

обращаются к нему и к генеральши Мариуце-Гриневой (опекунши отделов 

Союза русского народа); 5) тесные отношения с властью и покровительство 

полиции над правыми организациями, финансовая поддержка. 

26 октября 1906 в г. Киеве «открыло свою деятельность Киевское 

патриотическое общество молодежи «Двуглавый Орел». В марте 1907 г. был 

зарегистрирован Устав этой организации [ЦГИА ф.442, оп.636, д.647, 658-66]. 

Согласно этому документу, общество помимо сходных целейс другими 

радикальными организациями, провозглашало: «способствовать всеми 

средствами в помощи победы русских основ в русской школе: объединять 

молодежь в соответствии с основными идей общества в правильной 

организации». В третьем параграфе Устава указывалось, что «район 

деятельности Киевского патриотического общества молодежи «Двуглавый 

Орел»распространяется на весь Юго-Западный край». 

Отделы «Двуглавого Орла» существовали и в других городах Украины – в 

Нежине и Екатеринославе. В Одессе была организация с подобным 

названием, но не связана с киевской. Зарегистрирована она была 1 августа 

1907 под названием «Белый Двуглавый Орел», но просуществовала недолго, 

из-за нехватки средств [Союз Русского ... 1929, 294-295]. 

Различные подходы в некоторых общественно-политических вопросах 

спровоцировали кризис в среде правых радикалов, который проявился уже в 

конце 1907-1908 гг., когда В.М. Пуришкевич и его сторонники вышли из СРН 

и создали «Русский народный союз имени Михаила Архангела» (СМА). Союз 

Пуришкевича, понимая, что время террора прошло, не выступал против 

парламентской формы правления и не имел боевых дружин (за 

исключением Одесского отдела). Численность СМА была существенно 
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меньше, чем СРН (и это признавал В. М. Пуришкевич). В литературе в 

последнее время приводились данные о 20 тыс. членов, но как получена эта 

цифра – неизвестно. Так открытый в ноябре 1908 Киевский отдел в феврале 

1909 насчитывал 400 человек [Кирьянов 2001, 78]. На территории Украины 

СМА масштабного распространения не имел, активно действовали только 

два отдела – в Киеве и Одессе. Кроме названных, существовали филиалы в 

Носовке Нежинского уезда (40 членов) и Херсоне Кирьянов 2001, 4]. 

На основе имеющейся источниковой базы, мы можем выделить 

основные идеологические постулаты крайне правых организаций: единство 

и неделимость национально-государственного устройства Российской 

империи; первенство русского народа как «собирателя земель» и создателя 

государства; первенство русского языка; строгая унитарность 

государственного устройства, единоначалие и твердый порядок как основа 

существования разноплеменного государства; необходимость борьбы с 

«инородным засильем» (то есть со стремлением инородцев к сепаратизму и 

одновременно к захвату высших ступеней социальной иерархии в империи); 

право инородцев на ограниченную политическую и экономическую свободу. 

Фактически было национализировано элементы Уваровской триады, которая 

стала национальной идеей русского народа. «Русский народ как нация 

выражается в трех символах: вере православной, царе самодержавном и 

народе русском» [Русское знамя. – 1907, 13 мая ], – провозглашало в мае 1907 г. 

«Русское знамя». 

Указывая на то, что российской народности принадлежит первенство в 

государственной жизни и государственном строительстве, радикальные 

правые к этой народности причисляли «три племени»: великороссов, 

малороссов и белорусов. Вместе с тем, признавая украинский народ частью 

российского, правые радикалы враждебно относились к украинской элите, 

которая начала выражать автономистские и освободительные позиции. 

Поэтому часто употребляемые слова «мазепинцы» и «украинофилы» 

означали не весь украинский народ, а только ту его часть, которая 

политизировала украинский вопрос в империи. 

Анализ программных документов черносотенных организаций, позволяет 

утверждать, что монархисты провозглашали достижения своих целей 

исключительно законными действиями на основе «христианской любви и 
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милосердия к ближнему». Но сегодня исследователи монархизма и русского 

национализма в Российской империи начала ХХ века не могут найти общего 

знаменателя в этом вопросе. Если советская литература о правых в качестве 

основного метода их действия указывала на погромы и террористические 

акты, национализм, который принял «откровенно зоологические формы», то 

в новых работах российских историков (С.А. Степанов, В.В. Кожинов, Ю.И. 

Кирьянов, В.Ю. Рылов) это опровергается (по крайней мере для периода 

1908-1917). 

Объявления Манифеста 17 октября 1905 г., обещание «даровать» 

населению политические свободы было воспринято леворадикальными 

партиями как сигнал к усилению нажима на самодержавие. Однако вслед за 

демонстрациями под революционными лозунгами, улицы городов 

заполнили манифестации с иконами и хоругвями, которые быстро переросли 

в погромы. За две октябрьские недели, по приблизительным подсчетам, 

погромная волна накрыла более 350 населенных пунктов [Политические 

партии ...2000, http://read.virmk.ru]. Ужасные побоища пережили Одесса, 

Киев, Екатеринослав, Симферополь. Но погромы произошли еще до 

организационного оформления движения, хотя многие будущие членов 

праворадикальных объединений активно в них участвовали. Зачатки 

деятельности радикального направления в черносотенному движении 

появились с созданием боевых дружин. Уже на протяжении 1906-1907 гг. 

Такие боевые дружины существовали в Екатеринославе, Киеве, Одессе. 

Единой системы их создания не существовало, в большинстве случаев 

отсутствовали уставы или другие регламентирующие документы. Дело 

полностью зависела от местных отделов. Черносотенные дружины 

выполняли не только охранные функции, они часто занимались другой 

контрреволюционной деятельностью. По показаниям бывшего главы 

Одесского отдела СРН А. Коновницына, боевые дружины СРН существовали 

до тех пор, пока происходили революционные террористические акты, а с 

прекращением последних, дружины постепенно распались. 

То, что не всегда идейное направление праворадикалов в регионе 

соответствовало центральным, свидетельствует тот факт, что Одесская 

боевая дружина СРН перешла в отдел СМА. Подчеркнем, что СМА основал В. 

Пуришвевич, сторонники которого смирились с третьеиюньской Думой, 
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рассматривая ее как выражение контрреволюции. По своим взглядам СМА 

отвергал террористическую и другую противозаконную деятельность. Но это 

было в Петербурге. Местные черносотенцы имелисвое видение, часто 

независимое, от центра. 

Конечно, деятельность боевых дружин праворадикалов на территории 

Украины требует отдельного исследования. И все же, характеризуя русское 

радикальное националистическое движение на этих территориях, можем 

сделать вывод, что, выступив против революции, оно в первую очередь 

защищало русского царя, русскую веру и русскую нацию. Черносотенные 

организации первыми сделали ставку на национальный вопрос. Поскольку 

ни одна из общероссийских политических партий либерально-

демократического направления не связывала себя исключительно с русским 

населением, черносотенцы быстро заполнили пустующую нишу, объявив 

свою монополию на патриотизм, призывали защищать русский народ от 

«инородной опасности». В этом и проявилась сущность этого движения на 

украинских землях. 

Таким образом, игнорируя национальные особенности украинцев, 

Российская империя любой ценой пыталась создать единое геополитическое 

пространство. Особенно обострилось это желание с распространением 

революционных лозунгов и самой революции. Для сохранения на этих 

территориях истинно русского строя, начали создаваться правые русские 

организации, которые быстро определили и свой радикальный характер 

деятельности в 1905-1907 гг. Со спадом революционной волны, начала 

угасать и радикальная составляющая черносотенных организаций. Однако 

единичные погромы и террористические акты сохранялись даже до начала 

Первой мировой войны. Конечно, черносотенная пропаганда не всегда 

давала предполагаемые результаты. Требуя выполнения обещаний 

основателей сельских отделений СРН, крестьяне нередко совершали 

самозахваты земли, расправлялись с состоятельными землевладельцами, 

которые вели индивидуальное хозяйство, переселялись на хутора. В свою 

очередь, такие действия негативно расценивались зажиточной частью 

крайне правых. Это, а также отсутствие общего видения внутреннего 

развития Российской империи, обусловило стремительный кризис правого 

радикализма, который привел к многочисленным расколам и значительного 



Olga Oberszt                                                                                                                      ASO.A.5(1)/2015.146-159 

 159 

падения влияния на массы идей и лозунгов крайние правых. В результате 

этот кризис закончился практически полным исчезновением радикального 

русского национализма еще до падения самой монархии. 
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ÚVOD 

Hlavným cieľom Organizácie spojených národov je udržiavanie me-

dzinárodného mieru a bezpečnosti. V súčasnej situácii rapídne sa meniacich 

hrozieb pre mier a bezpečnosť nastal obrovský pokrok ustanovením mie-

rových operácií OSN.Od konca studenej vojny boli „modré prilby“ zaintere-

sované v množstve mierových operácií po celom svete. Od pôvodne 

nárazníkovej funkcie tak prešli za desaťročia dlhú cestu a dnes vykonávajú 

množstvo rôznorodých činností, ktorými sa podieľajú na udržiavaní me-

dzinárodného mieru a bezpečnosti. V súčasnosti sa mierové operácie 

zúčastňujú taktiež na volebných procesoch, pomáhajú pri obnove základných 

inštitúcií v krajine, zabezpečujú humanitárnu pomoc, odzbrojovanie a pre-

sadzovanie ľudských práv. Ich úloha však nie je jednoduchá. Niektoré z nich 

sa skončia úspechom, no história nám ukázala, že tomu tak vždy nie je. 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV 

Termín Organizácia spojených národov ako prvý použil americký prezident 

Franklin D. Roosewelt, čím chcel vyjadriť medzinárodnú politickú scénu nie ako 

spoločenstvo na sebe nezávislých štátov ale ako organizované krajiny, ktoré budú 

spoločne postupovať pri riešení vzájomných konfliktov na čo najpriateľskejšej 

úrovni. Informačné centrum OSN v Prahe na svojej internetovej stránke uvádza: 

„Charta OSN bola podpísaná 26. júna 1945 päťdesiatimi krajinami, ale organizácia 

ako samostatný subjekt medzinárodného práva vznikla až 24. októbra 1945, kedy 

bola Charta ratifikovaná Čínou, Sovietskym Zväzom, USA, Veľkou Britániou 

a väčšinou ostatných signatárskych krajín.“ [Charta Organizácie ... 

http://www.osn.cz]. 

OSN je historicky prvá medzivládna organizácia zasahujúca všetky najdôleži-

tejšie oblasti medzinárodnej politiky. Patrí medzi odvodené subjekty me-

dzinárodného práva, medzinárodné medzivládne organizácie, keďže pôvodné 

subjekty medzinárodného práva – štáty sa dobrovoľne vzdali časti svojej suvereni-

ty a medzinárodnou zmluvou túto suverenitu preniesli na medzinárodnú orga-

nizáciu. Okrem suverenity jej zverili aj právomoci, aby koordinovaným a všeobec-

ne záväzným postupom svojich orgánov naplnila ciele, ktorými bola poverená pri 

svojom vzniku. Na jej pôde sa doteraz podarilo vytvoriť mnohé dokumenty, na 
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ktorých stojí dnešná spoločnosť a dá sa usudzovať, že to nie sú posledné výsledky 

medzinárodnej spolupráce štátov v oblasti medzinárodného verejného práva. 

Cieľmi OSN vyjadrené v Charte sú okrem zachovania medzinárodného mieru  

a bezpečnosti a rozvíjania priateľských vzťahov medzi národmi založených na 

rešpektovaní zásad rovnoprávnosti a práva na sebaurčenie národov aj spolupráca 

pri riešení medzinárodných, ekonomických, sociálnych, kultúrnych a humanitár-

nych otázkach a pri podporovaní ľudských práv a základných slobôd pre všetkých 

bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva a koordinácia spoločných 

krokov smerujúcich k ich naplneniu. [White 2002] 

Členstvo v Organizácii Spojených národov je prístupné všetkým mierumilov-

ným štátom ochotným prijať povinnosti vyplývajúce z Charty, ktoré sú odhodlané 

a schopné tieto povinnosti plniť.31 V súčasnosti má OSN 192 členských štátov, 

pričom posledný, Čierna Hora sa stal členom 28. júna 2006 na základe rezolúcie 

Valného zhromaždenia číslo 60/264. [Charta Organizácie ... http://www.osn.cz] 

CHARTA OSN 

Charta položila základy vzniku OSN. Je to základný dokument, ktorým sa 

riadi činnosť organizácie, jej súčasťou je aj Štatút Medzinárodného súdneho 

dvora. Je založená na zmluvno – právnom princípe a formuje Organizáciu po 

funkčnej aj inštitucionálnej stránke. Originál Charty Organizácie spojených 

národov ( aj jeho preklady v čínskom, francúzskom, ruskom, anglickom 

a španielskom jazyku, ktoré sú oficiálnymi jazykmi OSN v dobe založenia OSN 

) sú uložené v archívoch vlády Spojených štátov amerických [Azud 2003]. 

Charta je zložená z preambule a samotného textu, ktorý je rozdelený do 

111 článkov v 19. tich kapitolách. Základné ciele OSN sú uvedené v 1.kapitole 

Charty. Hlavným cieľom je zachovanie mieru a bezpečnosti, s ochranou me-

dzinárodného mieru a bezpečnosti súvisia a ďalšie dva ciele a to rozvíjanie 

mierových vzťahov medzi národmi na základe zásady rovnoprávnosti 

a sebaurčenia národov a uskutočňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti 

hospodárskej, sociálnej, kultúrnej alebo humanitarnej [Charta Organizácie ... 

http://www.osn.cz]. 
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HLAVNÉ ORGÁNY OSN 

Všetky hlavné orgány OSN sídlia v New Yorku (USA), okrem Me-

dzinárodného súdneho dvora, ktorý má sídlo v Haagu (Holandsko). 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie tvoria predstavitelia všetkých členských štátov. Štáty 

bez ohľadu na veľkosť alebo ekonomickú silu disponujú pri hlasovaní jedným 

hlasom, valné zhromaždenie sa uznáša vo forme rezolúcií, ktoré nemajú 

právne záväzný charakter.  

K prijatiu dôležitých uznesení sú potrebné hlasy 2/3 prítomných hlasujúcich čle-

nov, v ostatných otázkach postačí aj obyčajná väčšina. Valné zhromaždenie je rozde-

lené do 5 regionálnych skupín: africká, ázijská, latinskoamerická, východoeurópska, 

západoeurópska a ostatné tzv. skupina WEOG. Funkcia predsedu Valného zhro-

maždenia OSN sa každý rok obsadzuje na základe rotácie predstaviteľov z piatich 

geografických skupín štátov.  Predsedom aktuálneho 68. zasadnutia Valného zhro-

maždenia OSN (september 2013 – september 2014) je John Wiliam Ashe (Antigua a 

Barbuda) [Kazanský 2013; Ministerstvo zahraničných ... https://www.mzv.sk].  

Bezpečnostná rada 

Bezpečnostná rada (BR, anglicky „Security Council, UNSC“) - je orgánom 

OSN, ktorý v zmysle Charty OSN nesie hlavnú zodpovednosť za zachovanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti. Bezpečnostná rada má 15 členov: 5 

stálych členov (Čínsku ľudovú republiku, Francúzsko, Ruskú federáciu, Spo-

jené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a USA) a 10 nestálych čle-

nov volených Valným zhromaždením OSN na dvojročné funkčné obdobie. 

Aktuálne nimi sú: Argentína, Austrália, Čad, Čile, Jordánsko, Litva, Luxembur-

sko, Nigéria, Rwanda. Každý člen Bezpečnostnej rady má jeden hlas. K pri-

jatiu rozhodnutia o procedurálnych otázkach je potrebných najmenej deväť 

hlasov, neplatí pri nich právo veta. V podstatných otázkach je potrebných 

deväť hlasov, pričom žiaden zo stálych členov nesmie hlasovať proti, t.j. 

uplatniť svoje právo veta.  Len Bezpečnostná rada má právo prijímať rozhod-

nutia, ktoré sú členské štáty povinné podľa Charty OSN plniť. Bezpečnostná 

rada sa zaoberá predovšetkým udržiavaním medzinárodného mieru, skúma 

každý spor, ktorý by mohol viesť k medzinárodnému napätiu, odporúča 
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spôsoby ich riešenia, zaoberá sa problematikou odzbrojenia [Ministerstvo 

zahraničných ... https://www.mzv.sk]. 

Hospodárska a sociálna rada 

Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) (HSR, anglicky ECOSOC – „Econo-

mic and Social Council“) patrí medzi šesť hlavných orgánov OSN a podľa 

Charty Organizácie Spojených národov je formálno-právne postavená na 

úroveň Valného zhromaždenia, Bezpečnostnej rady, Poručenskej rady, Se-

kretariátu a Medzinárodného súdneho dvora. Jej mandát v najširšom 

ponímaní vymedzuje článok 55 Charty OSN, v zmysle ktorého OSN má pra-

covať za vyššiu životnú úroveň, plnú zamestnanosť a podmienky pre hospo-

dársky a sociálny pokrok a rozvoj, pre riešenie medzinárodných, hospo-

dárskych, sociálnych, zdravotných a iných príbuzných problémov a pre me-

dzinárodnú kultúrnu a výchovnú spoluprácu, pre všeobecnú úctu k ľudským 

právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, ja-

zyka alebo náboženstva a pre ich zachovávanie. Uzaviera dohody s me-

dzinárodnými organizáciami i inštitúciami a konzultuje s mimovládnymi or-

ganizáciami.  

Radu tvorí 54 členských krajín OSN, ktoré volí Valné zhromaždenie OSN 

na 3 roky. Skladá sa zo zástupcov piatich regionálnych skupín. Každoročne je 

volených 18 nových členov.  

Poručenská rada 

Poručenská rada (anglicky „Trusteeship Council“) je orgán OSN, ktorého 

pôvodnou úlohou bolo vykonávať správu poručenských (nesamosprávnych) 

území a bývalých kolónií, ktoré boli zaradené do poručenskej sústavy. Funk-

cie a právomoci Poručenskej rady spočívajú v štúdiu a prerokúvaní správ, 

ktoré predkladá spravujúca krajina o politickom, hospodárskom, sociálnom a 

výchovnom pokroku poručenských území a po konzultácii s ňou skúma 

petície obyvateľov poručenských území a vykonáva návštevy týchto území. 

Poručenská rada sa schádza jedenkrát ročne. V súčasnosti jej členmi je 5 

stálych členských krajín Bezpečnostnej rady OSN. Pri konštituovaní Poručen-

skej rady bolo 11 poručenských území. Posledné takéto územie bolo Palau v 

Tichomorí (pod správou USA), ktoré sa v roku 1994 po získaní nezávislosti 

stalo 185. členskou krajinou OSN [Ministerstvo zahraničných ... 

https://www.mzv.sk]. 
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Medzinárodný súdny dvor 

Medzinárodný súdny dvor je súčasťou OSN od roku 1964. Môže riešiť 

spory medzi štátmi alebo vydávať poradné posudky pre hlavné orgány OSN 

a pre niektoré špecializované agentúry. Skladá sa z 15 sudcov, ktorých volí 

ktorých volí Valné zhromaždenie OSN a Bezpečnostná rada OSN v oddele-

nom hlasovaní. Nie je prípustné, aby za sudcu boli zvolení dvaja príslušníci 

toho istého štátu. Sudcovia sú volení na obdobie 9 rokov. Sídlom Me-

dzinárodného súdneho dvora je Haag v Holandsku. Do jurisdikcie MSD patria 

všetky otázky, ktoré mu štáty predložia a všetky záležitosti vyplývajúce z 

Charty OSN alebo platných zmlúv a dohôd [Kazanský 2013]. 

Sekretariát OSN tvorí generálny tajomník a jemu podriadený správny 

aparát. Je zodpovedný za výkon, koordináciu a riadenie rozhodnutí orgánov 

OSN, za riadenie a správu mierových operácií, za sprostredkovateľskú činnosť 

v medzinárodných sporoch, organizáciu medzinárodných konferencií. 

NÁSTROJE OSN 

Na mierové operácie OSN môžeme aplikovať tri pramene práva, pričom 

každý z týchto prameňov sa uplatňuje ako pri ustanovovaní, tak aj pri riadení 

a vedení mierovej operácie. Týmito prameňmi sú: 

− Medzinárodné právo 

− Právo hosťujúcej krajiny 

− Právo prispievajúceho štátu. 

Medzinárodné právo 

Veľmi dôležitým zdrojom medzinárodného práva významným pre mie-

rové operácie sú Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (Kapitola VII Charty 

OSN). Existujú dva typy rezolúcií Bezpečnostnej rady významné najmä vo 

vzťahu k mierovým operáciám. Prvý typ sa vzťahuje špecificky k ustanoveniu, 

vedeniu a riadeniu mierových operácií. Druhý typ, označovaný ako landmark 

resolution sa zaoberá konkrétnymi záležitosťami vzťahujúcimi sa k mierovej 

operácii, ako napríklad rezolúcie týkajúce sa postavenia žien, detí a civilistov 

v ozbrojenom konflikte. Res. 1325 (2000), Res. 1882 (2009), Res. 1674 (2006) 

[United nations ... http://pbpu.unlb.org]. 
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Právo hosťujúcej krajiny a právo prispievajúceho štátu 

Normy práva hosťujúceho štátu sa budú uplatňovať v prípade pôsobenia 

mierovej operácie, ktorej cieľom bude zabezpečiť obnovu alebo udržanie 

práva a poriadku v danej krajine. Príkladom bude stíhanie, či odsúdenie 

páchateľov podľa trestného práva danej krajiny. Čo sa týka práva prispieva-

júceho štátu, význam bude mať jedine v tom prípade, ak sa bude jednať o 

právne normy pôsobiace extrateritoriálne, teda aj mimo územia daného 

štátu. Najvýznamnejšie toto právo pôsobí vo vojenskej oblasti, kde sa vo-

jenskí príslušníci mierových operácii musia riadiť normami domáceho 

trestného práva a vojenského práva, ktoré tak spĺňajú podmienku extrateri-

toriality [United nations ... http://www.un.org (2014)]. 

Nástroje bezpečnosnostnej politiky 

Nástroje OSN pri riešení konfliktov sú vymedzené v Charte OSN v 

kapitolách VI. a VII. Kapitola VI. sa zameriava na mierové riešenia sporov, 

predovšetkým „rokovaním, vyšetrovaním, sprostredkovaním, zmierovacím 

konaním, arbitrážou, súdnym konaním, použitím oblastných orgánov alebo 

oblastných dohôd alebo inými mierovými prostriedkami podľa vlastného 

výberu“18. Na druhej strane kapitola VII. Charty určuje kedy by mali byť 

použité akcie kolektívnej bezpečnosti OSN. V druhej polovici 20. storočia sa 

však začalo odchyľovať od kolektívnej bezpečnosti a väčší význam získal pea-

cekeeping. Tento nástroj na rozdiel od prostriedkov vymedzených v kapitole 

VII. vyžaduje súhlas štátu, na ktorého územie majú byť vojaci vyslaní. 

V roku 1988 boli mierové misie OSN ocenené Nobelovou cenou za mier 

za to, že „svojím úsilím významne prispeli k realizácii jedného z hlavných 

princípov Organizácie Spojených národov“. Týmto spôsobom výbor pre 

udeľovanie cien ocenil nielen mierové misie, ale i samotnú organizáciu a jej 

snahu o udržanie medzinárodného mieru.(www.nobelprize.org) 

Pozorovatelia mierových misií sú neozbrojení, vojaci sú ozbrojení, vo 

väčšine prípadov však môžu použiť zbrane len k sebaobrane. Vojenské jed-

notky sú poskytované členskými štátmi dobrovoľne. Mierové misie sú finan-

cované zo zvláštneho rozpočtu pre mierové operácie, do ktorého prispievajú 

členské krajiny OSN. Z tohto rozpočtu dostávajú kompenzáciu krajiny vysie-

lajúce vojenské jednotky.Nástroj mierových misií OSN poskytuje niekoľko 

výhod. Vojaci medzinárodných mierových síl vysielaných štátov, ktoré často 
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nie sú v konflikte zainteresované môžu pristupovať s odstupom k miestnym 

konfliktom a tak podporiť dialóg medzi znepriatelenými stranami,  

významným faktorom je aj legitimita a podpora medzinárodného spoločen-

stva vojakov s modrými prilbami [OSN Praha ... http://www.osn.cz]. 

Mandát misií OSN 

Mierové operácie OSN sú ustanovované na základe mandátu Bez-

pečnostnej rady OSN: „Charta OSN udeľuje Bezpečnostnej rade primárnu 

zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Pri na-

pĺňaní tejto zodpovednosti môže ustanoviť mierovú operáciu.“90 Podľa 

kľúčového dokumentu pre mierové operácie United Nations Peacekee-ping 

Operations Principles and Guidlines (známa pod pojmom Capstone Doctrine) 

mandáty sú úlohy, ktoré musia podstúpiť tí, ktorí sú zainteresovaní v mie-

rových operáciách, a od ktorých je to vyžadované Generálnym tajomníkom 

[United nations ... http://www.un.org (2014)]. 

Mandáty misií môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:  

Vojenská oblasť - príslušníci mierových operácií majú na starosti monito-

rovanie prímerí a dohôd uzatvorených medzi zainteresovanými stranami, 

kontrolovanie hraníc medzi znepriatelenými územiami, kontrolovanie 

nárazníkových zón, odzbrojovanie, odmínovanie a výcvik vojenských jedno-

tiek. Príkladom je mandát misie UNOSOM I v Somálsku. Mandát tejto 

operácie pozostával z monitorovania prímeria, v hlavnom meste Mogadišu a 

poskytovania ochrany a bezpečnosti personálu OSN [Resolution 751 (1992)]. 

Humanitárna oblasť – činnosť mierových misií v humanitárnej oblasti sa 

sústredí najmä na dodržovanie ľudských práv, ochranu humanitárnych 

konvojov a humanitárnych pracovníkov, či zriaďovanie a ochranu bez-

pečných zón na území postihnutom konfliktom. Ak konflikt prerastie do 

takých rozmerov, že dôjde k úteku a vysídleniu obyvateľov, príslušníci mie-

rových operácií týchto utečencov monitorujú a po ukončení konfliktu im 

pomáhajú v návrate späť do ich domovov. Mandát UNMIS v Sudáne po-

zostával tiež z požiadavky humanitárnej asistencie, zaistenia prítomnosti 

ľudských práv a ich propagovania, ochrany a monitorowania [Resolution 

1590 (2005)]. 
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Politická oblasť - keď vypukne konflikt, je ťažké udržať fungovanie základ-

ných štátnych inštitúcií. Práve preto dohliadajú príslušníci mierových operácií 

na dodržiavanie práva a poriadku, pomáhajú udržať, či obnoviť vládu, vy-

konávajú miestnu správu a pomáhajú vzkriesiť miestnu ekonomiku. Príkla-

dom mandátu politického charakteru je mandát misie UNTAG v Namíbii, 

ktorý mal za cieľ zaistiť nezávislosť Namíbie prostredníctvom slobodných a 

spravodlivých volieb pod dozorom a kontrolou OSN, zabezpečiť odstránenie 

diskriminačných noriem, či dozerať nad prepustením politických väzňov.99 

Veľmi dôležitou súčasťou je monitorovanie a dozor nad voľbami. Asistovanie 

OSN pri voľbách sa stáva čoraz významnejšou súčasťou mierových operácii. 

Mierové misie podporovali voľby v post–konfliktných krajinách ako napríklad 

v Nepále, Afganistane, Burundi, Iraku, Libérii, Haiti a dali tak možnosť vy-

konávať svoje demokratické práva viac ako 57 miliónom registrovaných vo-

ličov [Resolution 632 (1989)]. 

MIEROVÉ MISIE POD ZÁŠTITOU OSN 

Misie OSN môžeme rozdeliť na tri základné typy – peacemakingové (misie 

na vytváranie mieru), peacekeepingové (misie na udržiavanie mieru) a pea-

ce-buildingové (misie na budovanie mieru). Od nich sa vyčleňuje tzv. peace 

enforcement (činnosti spojené s vynucovaním mieru). Veľmi dôležitým poj-

mom je taktiež preventive diplomacy (preventívna diplomacia), ktorá by 

daným typom misií mala predchádzať.Medzinárodný charakter autorizácie, 

ktorú udeľuje Bezpečnostná rada OSN peacekeepingovým misiám, poskytuje 

zásadnú a jedinečnú legitimitu každej mierovej operácii OSN. Peacekeeping 

OSN predstavuje nestranný a široko akceptovaný nástroj pre zdieľanie nákla-

dov a efektívnu akciu. Peacekeeping OSN nemôže byť sám o sebe správnym 

riešením každého konfliktu. Peacekeeping dopĺňa mierový proces, nie je jeho 

náhradou. 

Mierové operácie môžu pozostávať z niekoľkých častí, vrátane vojen-

ských, ktoré však nemusia byť ozbrojené, ako aj ozbrojených monitorovacích, 

ale aj civilných, ktoré zahŕňajú širokú paletu disciplín. Mierové operácie sa 

môžu zameriavať na: 

− prevenciu prepuknutia konfliktu, resp. rozšírenia konfliktu za hranice 

(medzi štátmi), 
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− stabilizáciu konfliktných situácií po ich vypuknutí, vytvorenie pod-

mienok pre skupiny snažiace sa o mierové dohody, 

− pomoc pri vytváraní mierových dohôd. 

Oddelenie mierových operácií 

V úzkej nadväznosti na pravidlá a princípy Charty OSN vzniklo v roku 1948 

pri OSN Oddelenie mierových operácií (Department of Peacekeeping Opera-

tions - DPKO), ktorého je pomoc členským štátom a generálnemu tajomníko-

vi OSN pri ich snahách o dosiahnutie medzinárodného mieru a bezpečnosti. 

Jedným z poslaní DPKO je plánovanie, príprava, zastrešovanie a riadenie 

mierových operácií pod záštitou OSN tak, aby mohli efektívne plniť svoje 

úlohy.DPKO poskytuje politickú a výkonnú pomoc pri mierových operáciách 

pod záštitou OSN, poskytuje v rámci svojich možností čo najlepšiu a naje-

fektívnejšiu administratívnu a logistickú podporu misiám v poli včasným za-

bezpečovaním kvalitného materiálu, služieb a finančných zdrojov, ako aj 

patrične vycvičeného personálu, integruje snahy OSN, ako aj vládnych a mi-

movládnych organizácií v mierových operáciách.Od vzniku DPKO sa usku-

točnilo celkovo 59 mierových operácií. V súčasnej dobe je po celom svete 

aktívnych 16 mierových misií pod záštitou OSN [Ministerstvo obrany SR ... 

http://www.mod.gov.sk]. 

OSN je najväčším multilaterálnym prispievateľom k postkonfliktnej stabi-

lizácii na svete. Iba Vláda Spojných štátov amerických rozmiestňuje viac vo-

jenského personálu ako Sekcia OSN pre peacekeepingové operácie. Viac než 

100 000 príslušníkov slúži v 18 operáciách vedených DPKO, ktoré priamo 

ovplyvňujú životy stoviek miliónov ľudí na štyroch kontinentoch, v dvanástich 

časových pásmach. OSN nemá vlastné ozbrojené sily; je závislá na 

príspevkoch členských štátov. 115 krajín prispieva vojenským a policajným 

personálom do peacekeepingových operácií OSN. Z momentálne slúžiacich 

príslušníkov je takmer 73 000 vojakov a vojenských pozorovateľov a približne 

9 500 policajtov. Naviac, na operáciách OSN participuje takmer 5 700 

civilných zamestnancov OSN, viac než 12 400 lokálne zamestnaných civilistov 

a približne 2 000 dobrovoľníkovOd roku 1945, peacekeepingové jednotky 

OSN uskutočnili viac než 60 misií, aktívne sa 172 krát podieľali na rokova-

niach o mierovom ukončení regionálnych konfliktov a umožnili obyvateľom 

45 krajín zúčastniť sa slobodných a spravodlivých volieb.  
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V roku 2006 OSN úspešne ukončila peacekeepingovú operáciu v Burundi, 

pričom sa jej podarilo vybudovať domáce inštitúcie a dať tak stále ešte kre-

hkej spoločnosti nádej na trvalý mier [PEACEKEEPING ORGANIZÁCIE ... 

http://www.unis.unvienna.org]. 

 
Fig. 1. Top 20 Contributors of Uniformed Personnel to UN Peacekeeping Operations) 

 
Fig. 2. Top 20 Providers of Assessed Contributions to UN Peacekeeping Budget 

PREVENTÍVNA DIPLOMACIA 

Keď vypukne konflikt, alebo ak vyhrážka prerastie v násilie, preventívna 

diplomacia je jedným z najstarších nástrojov dostupných OSN k zabráneniu 

stupňovania konfliktu alebo krviprelievania. Od momentu, keď sa bývalý 

Generálny tajomník Dag Hammarskjöld po prvýkrát zmienil o koncepcii pre-
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ventívnej diplomacie ubehlo už viac ako polstoročie a dnes je jej súčasťou 

viac nástrojov a činností ako kedykoľvek predtým [An Agenda for peace ... 

http://www.un.org]. 

Najväčším prínosom preventívnej diplomacie je jej vysoká návratnosť, a 

to v podobe veľkého množstva zachránených ľudských životov [Preventive 

Diplomacy ... http://www.un.org]. 

Po celom svete sú do sprostredkovania preventívnej diplomacie zapojení 

veľvyslanci a zástupcovia Generálneho tajomníka OSN a v množstve prípadov 

za posledné roky ukázali naliehavú potrebu a veľký význam diplomacie. 

Peacemaking 

Agenda pre mier definuje peacemaking ako činnosť, ktorá má primäť 

znepriatelené strany k dohode, a to mierovými prostriedkami zakotvenými v 

Kapitole VI Charty OSN. Táto činnosť zahŕňa odzbrojovanie, rozmiestňovanie 

preventívnych jednotiek a podporu diplomatických jednaní. Príkladom je 

dohoda týkajúca sa operácie v Libérii (UNMIL) medzi zvláštnym reprezentan-

tom Generálneho tajomníka OSN, prezidentom Organizácie Africkej jednoty 

a výkonným tajomníkom ECOWAS, ktorá zahŕňala prímerie, odzbrojenie, 

demobilizáciu a prípravu národných volieb [Report of the Secretary-General 

1992]. 

Kľúčovým oddelením zaoberajúcim sa činnosťou peacemakingu je United 

Nations Department of Political Affairs (DPA). Propaguje použitie politických 

nástrojov diplomacie a mediácie s cieľom pomôcť predísť konfliktu, resp. 

vyriešiť konflikt mierovou cestou a vyhnúť sa tak utrpeniu a ničivým 

následkom vojny [United nations ... http://pbpu.unlb.org]. 

Peacekeeping 

Peacekeeping je politika použiteľná vo fáze prevencie konfliktu ako aj vo 

fáze po jeho vypuknutí. Generálny tajomník vo svojej správe z roku 1992 víta 

rozšírenie funkcií peacekeepingu a zároveň vyzýva členské štáty OSN aby sa 

vyjadrili aký vojenský personál sú schopné mierovým misiám poskytnúť. OSN 

definuje peacekeeping ako pomoc krajinám trpiacim konfliktom vytvoriť 

podmienky pre trvajúci mier. Peacekeeping Boutrus-Ghálí charakterizoval v 

Agende pre mier ako rozmiestnenie vojenského a/alebo policajného, a často 

aj civilného personálu priamo v teréne so súhlasom zainteresovaných strán. 
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Postupom času sa peacekeeping vyvinul z primárne vojenského modelu 

pozorovania prímeria až po komplexný model pozostávajúci z vojska, polície 

a civilistov pracujúcich spolu tak, aby pomáhali položiť základy pre trvalo 

udržateľný mier [United nations ... http://www.un.org (2014)]. 

Peacebuilding 

Peacebuilding nastupuje v postkonfliktnej situácii a po vytvorení podmie-

nok, ktoré zabezpečil peacemaking a peacekeeping. Má za úlohu podporiť 

štruktúry, ktoré pomôžu posilniť mier a vyvarovať sa tak návratu ku konfliktu. 

Jeho hlavnou náplňou je obnovenie krajiny a inštitúcií dôležitých pre jej fun-

govanie a stabilizáciu. 

Peacebuilding je veľmi dôležitý v pomoci krajinám a regiónom pri precho-

de od vojny k mieru. Celý proces sa začína zvyčajne podpisom mierovej 

zmluvy bývalými stranami konfliktu. Jeho súčasťou je ekonomická a sociálna 

podpora, pomoc pri návrate utečencov späť do vlasti a ich znovu začlenenie 

do spoločnosti, odzbrojovanie či demobilizácia, sledovanie dodržiavania ľud-

ských práv, podpora pri voľbách a snaha o posilnenie polície a súdnictva. 

Oficiálnym medzivládnym poradným orgánom je The Peacebuilding Commis-

sion, ktorý podporuje mierové snahy v krajinách trpiacich konfliktom. Jeho 

významná úloha spočíva najmä v tom, že spája všetky relevantné subjekty 

(medzinárodných prispievateľov, medzinárodné finančné inštitúcie, vlády 

štátov), zhromažďuje zdroje a predkladá návrhy stratégií s cieľom pomôcť 

dotknutým krajinám zotaviť sa z konfliktu [What is peacekeeping? ... 

http://www.un.org]. 

Peace enforcement 

Popri peacemakingu, ktorý sa zameriava na mierové prostriedky riešenia 

sporu existuje i línia peace enforcement. Zahrňuje naopak prostriedky na 

vynucovanie mieru, teda tie, ktoré umožňuje použiť kapitola VII. Charty OSN: 

použitie sankcií, prípadne použitie vojenskej sily. Cieľom nie je dotyčný štát 

poraziť, ale donútiť ho, aby upustil od istého jednania a pristúpil k 

nenásilnému riešeniu sporu.Riešenie konfliktu sa rozhodne nekončí 

podpísaním mierovej dohody medzi znepriatelenými stranami. Cieľom pea-

cebuildingu je aby sa zabránilo znovu vypuknutiu konfliktu v budúcnosti, k 

čomu je potrebné podporiť ekonomický a sociálny rozvoj krajiny, vybudovať 

nové prostredie pre udržanie mieru. Ide o dlhodobý proces. Je dôležité sa 
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zamerať na štrukturálne príčiny konfliktu, aby sa im mohlo efektívne v 

budúcnosti predísť. V tejto fáze majú význam okrem OSN i rôzne regionálne 

zoskupenia, ktoré môžu podporiť danú krajinu v postkonfliktom rozvoji [Uni-

ted nations ... http://pbpu.unlb.org]. 

Z nasledujúcich definícií je viac než jasné, že neexistuje presná hranica 

medzi týmito štyrmi politikami, ale naopak často sa ich aktivity prelínajú. To 

zobrazuje i nasledujúca schéma: 

 
Pic. 1. Bonds and borders between indivudual politics in solving conflicts 

Jednotlivé politiky nie sú samostatnými jednotkami, ale pri riešení sporu 

by sa mali kombinovať a nadväzovať na seba. Vypuknutie konfliktu nezna-

mená prechod z preventívnej diplomacie na peacemaking alebo peaceenfor-

cement, rovnako ako uzavretie prímeria neznamená automaticky koniec 

peacekeepingovej operácie. K riešeniu medzinárodných konfliktov je po-

trebný komplexný a dlhodobý prístup. 

ZÁVER 

Dnes sú mierové operácie OSN jednou z najviditeľnejších, najdiskutovanejších a 

zároveň najkontroverznejších tém v oblasti ochrany medzinárodného mieru a bez-

pečnosti ako aj v rámci samotnej činnosti Organizácie spojených národov. Pôsobia 

vo vysoko nebezpečnom a zložitom prostredí po celom svete čeliac rôznorodým 

konfliktom a ich následkom. Môžu dosiahnuť mnoho, úspech však nikdy nie je za-

ručený. OSN sa zaslúžila o pozoruhodné množstvo mierových úspechov za viac ako 
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šesťdesiat rokov jeho existencie, vrátane zisku Nobelovej ceny mieru.Mierové 

operácie OSN sa postupom času stali jednou z jej najviditeľnejších aktivít a podľa ich 

(ne)úspešnosti je často hodnotená i samotná OSN ako taká. Výskumy verejnej mien-

ky uskutočnené v USA ukazujú, že podľa dvoch tretín Američanov vykonáva OSN 

mizernú prácu.Ako docieliť  aby mierová operácia bola úspešná? Jednoznačne musí 

byť vedená základnými princípmi súhlasu, nestrannosti a zákazu použitia sily s 

výnimkou sebaobrany a obrany mandátu. Musí byť vnímaná ako legitímna a dôve-

ryhodná, a to najmä v očiach miestnej populácie. Členské štáty musia ukázať svoju 

jednoznačnú podporu. Nesmie medzi nimi dochádzať k rivalite kvôli svojim vlastným 

záujmom, no ani k ignorancii a nečinnosti v čase, keď je ich rázne a rýchle rozhodnu-

tie najpotrebnejšie. Aby bol splnený cieľ Charty OSN ochrániť budúce generácie pred 

hrôzami vojny musia sa členské štáty viac angažovať a podporovať OSN ako pri roz-

hodovaní, tak aj vo finančnej oblasti, pretože bez dostatku finančných prostriedkov 

nebude schopná napĺňať svoje ciele a postavenie garanta medzinárodného mieru a 

bezpečnosti. Mierové operácie musia byť nasadzované po dôkladnej analýze si-

tuácie a na základe jasného, zrozumiteľného, primeraného a splniteľného mandátu 

a musia mať k dispozícii prostriedky, aby boli schopné ochrániť ako seba, tak aj man-

dát operácie. 
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Постановка проблемы. Кризисные события конца 2013 – нач. 2014 гг. в 

Украине, а именно: Евромайдан, смена власти, военная агрессия России, 

обусловили появление ряда новых тенденций в социально-политической 

жизни государства и принципиально изменили акценты во внутренней и 

внешней политике в пользу евроинтеграционного вектора. На сегодняшний 

день вопрос европейского выбора Украины фактически уже не является 

дискуссионным, а рассматривается в основном с точки зрения сроков, 

временных возможностей, условий решения и анализа его значения для 

страны. В условиях глубокого общественно-политического и экономического 

кризиса и обострения отношений официального Киева с Российской 

Федерацией (РФ), Европейский Союз (ЕС) продемонстрировал солидарность с 

Украиной и стремление развивать дальнейшие отношения с ней. 

Перечисленные выше события, произошедшие со времени Вильнюсского 

саммита Восточного партнерства в ноябре 2013 г., изменили как европейскую 

архитектуру безопасности и сотрудничества, так и отношения между Украиной 

и Евросоюзом. Сегодня нужны качественная переоценка и разработка новых 

концептуальных основ развития и модернизации Украины, пересмотр ее 

места и роли в регионе и на континенте. Сопоставление достижений и неудач 

Украины на евроинтеграционном пути, по состоянию на осень 2015 г., дает 

основания для размышлений как об эффективности евроинтеграционной 

политики нынешней власти, так и о достаточности поддержки Украины со 

стороны ЕС в кризисных условиях. Поэтому актуальным является анализ 

особенностей построения взаимоотношений Украина – ЕС после 

Вильнюсского саммита 2013 г., исследование и оценка существующего 

состояния сотрудничества и прогнозирование возможных перспектив 

дальнейшего развития отношений. 

Анализ предыдущих исследований. Тема исследования по актуальности 

занимает одно из ведущих мест в рассмотрении системы отношений 

Украина – ЕС. Однако, количество работ, посвященных отношениям 

Украина – ЕС после 2013 г., остается недостаточной. Можно выделить 

работы, подготовленные экспертами украинских независимых 

исследовательских центров: Международного центра перспективных 

исследований [Саміт Україна – ЄС ... 2014, вип.14], Центра Разумкова 

[Міжнародні ... 2014, 148-149]. Источниками исследования также являются 
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официальные документы Европейского Союза [17th EU-Ukraine 

Summit...2015, http://www.consilium.europa.eu; Joint statement ... 2014, 

http://www.consilium.europa.eu; Joint declaration ... 2015, http://www.enpi-

info.eu] и украинской власти [Постанова Верховної ... 2014, 

http://zakon4.rada.gov.ua; Угодапрокоаліціюдепутатськихфракцій ... 2014, 

http://zakon2.rada.gov.ua; Указ Президента України ... 2015, 

http://zakon1.rada.gov.ua]. 

Цель и задачи работы.Целью работы является осуществление анализа 

развития отношений между Украиной и ЕС после Вильнюсского саммита 

Восточного партнерства 2013 г. 

Реализация указанной цели предполагает решение следующих задач: 

− определить ключевые события в отношениях Украина – ЕС в течение 

исследуемого периода; 

− проанализировать особенности имплементации Соглашения об 

ассоциации (СА) как основы сотрудничества Украина – ЕС на 

современном этапе; 

− рассмотреть и оценить состояние развития торгово-экономических и 

финансовых отношений между Украиной и ЕС; 

− охарактеризовать проблемные вопросы отношений Украина – ЕС. 

Изложение основного материала. 28-29 ноября 2013 г. в Вильнюсе 

состоялся саммит «Восточного партнерства» ЕС, в котором приняла участие и 

украинская делегация во главе с тогдашним президентом В. Януковичем. 

Именно события, связанные с Вильнюсским саммитом, неожиданным 

приостановлением курса на евроинтеграцию [Розпорядження Кабінету ... 

2013, http://zakon4.rada.gov.ua] и неподписанием Соглашения об ассоциации  

можно считать переломным моментом в отношениях Украина – ЕС. Результат 

Вильнюсского саммита стал столь же неожиданным, насколько и 

закономерным. Неожиданным из-за серьезной настроенности на достижение 

анонсированного результата, которая так часто и громко декларировалась в 

течение последнего года обеими сторонами, что стала восприниматься как 

свершившийся факт. Закономерным, поскольку расчеты главных участников 

изначально базировались на сомнительных и малореалистичных 

представлениях о мотивах поведения друг друга, усиленных соответствующей 
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взаимной риторикой, что сформировало завышенные ожидания [Шаповалова 

2013, 15]. 

Такие события свидетельствовали о кардинальных изменениях 

внешнеполитического курса Украины. Украинская власть не просто отказалась 

от европейской интеграции, а осуществила полный разворот в сторону 

Москвы. Кроме изменения внешнеполитических приоритетов, неподписание 

Соглашения об ассоциации обусловило и внутриполитический кризис в 

Украине. Именно решение приостановить подготовку к подписанию 

Соглашения вызвало мощные мирные гражданские протесты (так называемый 

Евромайдан), которые в конечном расчете завершились лишением власти 

президента В. Януковича, формированием проевропейского большинства в 

парламенте и назначением нового правительства во главе с Премьер-

министром А. Яценюком. 

Новая власть возобновила курс Украины на евроинтеграцию и 13 марта 

2014 г. приняла Постановление о подтверждении курса Украины на 

интеграцию в Европейский Союз и первоочередные меры в этом направлении 

[Постанова Верховної Ради ... 2014, http://zakon4.rada.gov.ua]. 

Уже 21 марта 2014 г., в Брюсселе во время внеочередного саммита 

состоялась церемония подписания политической части Соглашения об 

ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, что подчеркнуло 

сильную поддержку ЕС Украины в сложные для страны времена. С украинской 

стороны политические положения Соглашения об ассоциации подписал 

Премьер-министр Украины А. Яценюк. Со стороны Европейского Союза – 

руководство институтов ЕС и главы государств или правительств государств-

членов ЕС1. А 27 июня 2014 г., после президентских выборов в Украине, 

главами государств или правительств Европейского Союза и новоизбранным 

Президентом Украины П. Порошенком была подписана и экономическая часть 

соглашения. Евроинтеграция была основополагающей составляющей 

предвыборной программы П. Порошенка. В частности, в ней говорилось: «ЕС 

для нас не цель, а инструмент, чтобы изменить страну и ввести в ней 

                                                           
1 У Брюсселі підписано політичну частину угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
[Електронний ресурс]  [Режим доступу: http://mfa.gov.ua]. 
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европейские стандарты»1. Важность евроинтеграции определяется и в 

Коалиционном соглашении проевропейского большинства в Верховной Раде 

Украины, сформированного по результатам выборов 26 октября 2014 г. Так, в 

преамбуле коалиционного соглашения говорится, что «Основой реформ 

станет реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и 

Европейским Союзом». Заявленные в коалиционном соглашении принципы 

реформирования большинства отраслей демонстрируют присутствие у нового 

парламентского большинства концептуального видения трансформации 

Украины в современное европейское государство [У Брюсселі підписано ... 

http://mfa.gov.ua]. 

Впрочем, деятельность новой украинской власти в направлении 

евроинтеграции оставляет двойственные ощущения: с одной стороны – 

проевропейский президент, правительство и парламент, амбициозное 

коалиционное соглашение. С другой – отсутствие реальных реформ и весомых 

сдвигов по задекларированным направлениям сближения с ЕС. За последний 

год украинское руководство сделало сотни политических заявлений о 

преданности европейским ценностям и неизменности евроинтеграционного 

курса Украины. Однако, важна не политическая риторика о европейскости 

Украины, а практические дела: в политической, торгово-экономической 

сферах, отраслевом или гуманитарном сотрудничестве. А потому следует 

реально оценить достижения и проблемы украинской власти на 

евроинтеграционном пути в течение 2014 – пер. пол. 2015 гг. 

Задача интеграции Украины в ЕС реализуется сегодня в формате 

Соглашения об ассоциации. Подписание и синхронная ратификация 

Верховной Радой Украины и Европейским парламентом 16 сентября 2014 г. 

данного Соглашения стали первыми реальными практическими шагами на 

пути к достижению поставленной Президентом Украины в своей Стратегии-

2020, цели – формированию основных предпосылок, необходимых для 

обретения Украиной членства в Европейском Союзе [Указ Президента ... 2015, 

http://zakon1.rada.gov.ua]. 

                                                           
1 Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Петра Порошенка 
[Електронний ресурс]  
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Сейчас Соглашение об ассоциации является не только основой 

дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и ЕС на 

принципах политической ассоциации и экономической интеграции, 

укрепления политического диалога, имплементации стандартов, норм и 

регламентов ЕС, усиления двустороннего сотрудничества. Украина 

рассматривает реализацию СА как основу для системных внутренних 

политических и социально-экономических реформ, в т.ч. гармонизации 

законодательства Украины с законодательством ЕС и создания единого 

нормативного пространства в большинстве секторов экономики и 

общественной жизни Украины. Утвержденным 17 сентября 2014 г. Кабинетом 

Министров Украины Планом мероприятий по имплементации Соглашения об 

ассоциации на 2014-2017 годы предусмотрено около 490 кратко- и 

среднесрочных задач во всех сферах сотрудничества между Украиной и ЕС, 

определенных Соглашением. Однако концептуального видения целей мало, 

нужны конкретные шаги по реформированию, причем немедленные, ведь 

Украина фактически балансирует на грани дефолта, растет недовольство как 

собственного населения, так и западных лидеров, которые все чаще 

напоминают украинской власти, что пора, наконец, начинать реформы и 

бороться против коррупции. 

К уже реализованным на сегодня задачам в сфере имплементации 

Соглашения об ассоциации можно отнести: 

− развитие механизма координации государственной политики в сфере 

европейской интеграции (создан Правительственный офис по 

вопросам европейской интеграции в структуре Секретариата Кабинета 

Министров Украины; введены должности заместителей министров по 

вопросам европейской интеграции); 

− создание Совета ассоциации – ключевого двустороннего органа, 

первое заседание которого состоялось 15 декабря 2014 г. в Брюсселе, 

в задачи которого входит контроль и мониторинг применения и 

исполнения Соглашения; 

− создание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС – форума 

обмена мнениями между депутатами Верховной Рады Украины и 

Европейского Парламента; 
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− принятие Советом ассоциации Украина-ЕС 16 марта 2015 г. 

обновленной Повестки дня ассоциации, которая является 

практическим инструментом достижения общих целей политической 

ассоциации и экономической интеграции [Аналітична доповідь 2015, 

416-417]. 

Впрочем, наряду с достижениями, можно отметить и многочисленные 

недостатки евроинтеграционной политики Украины. Так, во-первых, к осени 

2015 г. до сих пор не введено политическую должность вице-премьер-

министра по вопросам европейской интеграции. В результате европейская 

интеграция остается политикой, оторванной от реального процесса реформ и 

реализуется небольшой группой энтузиастов-экспертов и государственных 

служащих, без системной поддержки на уровне правительства. 

Во-вторых, Правительственный офис по вопросам европейской 

интеграции, имея штатное расписание всего в 30 единиц, имеет довольно 

ограниченные полномочия в вопросе горизонтальной координации 

европейской интеграции. 

В-третьих, правительством не проведено широкой разъяснительной 

кампании о преимуществах, которые открываются со вступлением в силу 

Соглашения об ассоциации для украинского общества и бизнеса. Частично 

этот пробел восполняет гражданское общество, однако этого явно 

недостаточно. В то же время отсутствие системных реформ, которые бы 

продемонстрировали обществу выгоды от евроинтеграционного курса, 

потенциально может значительно уменьшить уровень его поддержки 

гражданами Украины [Початоквиконання Угодпроасоціацію ... 2014, 14]. 

Одним из ключевых элементов Соглашения об ассоциации является 

создание между Украиной и ЕС углубленной и всеобъемлющей зоны 

свободной торговли, в рамках которой предусмотрено существенную 

либерализацию торговли, гармонизацию законодательства и нормативно-

регуляторной базы. В условиях российской агрессии Украина и ЕС приняли 

решение об отсрочке временного применения торговой части Соглашения к 1 

января 2016 г., что было официально оформлено в Совместном заявлении 

Совета ЕС и Европейской Комиссии от 26 сентября 2014 г. Совет ЕС признал, 

что отсрочка является частью более широкого пакета договоренностей с 

Кремлем [Joint statement ... 2014, http://www.consilium.europa.eu]. Наряду с 
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этим, ЕС открыл свой рынок, введя односторонние торговые преференции для 

украинских товаров до конца 2015 г., что прогнозируемо должно было иметь 

положительное влияние на экономику Украины, в первую очередь из-за роста 

объемов украинского экспорта в ЕС. Однако, по данным Госстата, после 

временного роста в первом полугодии 2014 г., во второй половине года 

началось снижение украинского экспорта в страны Евросоюза, которое 

продолжилось и в 2015 г. Так, за январь-июль 2015 г. объем экспорта товаров в 

страны ЕС составил 7156,3 млн. дол., или 33,0% от общего объема экспорта, и 

уменьшился по сравнению с январем-июлем 2014 г. на 33,9%. Основной 

причиной такого сокращения, кроме боевых действий на Донбассе, остается 

несоответствие украинских технических регламентов с нормами ЕС. 

Отечественное законодательство по техническому, санитарному и 

фитосанитарному регулированию не адаптировано к европейским 

стандартам, хотя данный процесс мог бы быть ускорен украинской властью. 

Импорт товаров из стран ЕС за январь-июль 2015 г. составил 8588,1 млн.дол. и 

также уменьшился по сравнению с январем-июлем 2014 г. на 27,2% 

[Зовнішняторгівля ... http://www.ukrstat.gov.ua]. То есть, пока говорить об 

интенсификации торговых отношений Украина – ЕС нельзя, наоборот, можно 

констатировать их спад. 

Чрезвычайно важным аспектом сотрудничества для Украины, в нынешних 

кризисных условиях, является предоставление Европейским Союзом 

финансовой помощи. ЕС неоднократно выражал готовность оказывать 

помощь, при этом, однако, связывая ее с темпами проведения реформ. То 

есть, эти два вопроса четко взаимосвязаны. Отсутствие реформ отдаляет 

Украину от получения финансовой помощи. Так, на семнадцатом саммите 

Украина – ЕС, который состоялся 27 апреля 2015 г., руководство Украины 

отчиталось о своих достижениях, подчеркивая необходимость увеличения 

финансовой поддержки. В Совместном заявлении представители ЕС и 

Украины «приветствовали первые мероприятия по внедрению реформ» в 

ключевых сферах, но одновременно «согласились с необходимостью 

дальнейшего ускорения» реформирования, в частности, речь идет о 

конституционной реформе, децентрализации, борьбе с коррупцией, реформе 

системы судопроизводства, реструктуризации энергетического сектора и 

улучшении бизнес-климата [17th EU-Ukraine Summit ... 2015, 
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http://www.consilium.europa.eu]. План помощи Украине, принятый 

Европейской комиссией еще в марте 2014 г., предусматривает выделение до 

2020 г. €11,175 млрд, в т.ч. €1,565 млрд. как помощь в вопросах развития 

(гранты), € 1,610 млрд. – макрофинансовая помощь, до € 3 млрд. – ссуды 

Европейского инвестиционного банка и € 5 млрд. – ссуды Европейского банка 

реконструкции и развития [Міжнародні аспекти 2014, 17]. 22 мая 2015 г., в 

рамках Рижского саммита Восточного партнерства, состоялось подписание 

Меморандума о взаимопонимании относительно предоставления 

дополнительной макрофинансовой помощи Украине на €1,8 млрд. 

Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, в переговорах о получении 

финансовой помощи от Евросоюза Киеву следует проявлять большую 

настойчивость. По подсчетам обозревателей «Bloomberg», сейчас Украина 

получила от Евросоюза только €2,21 млрд. помощи, что составляет менее 1% 

той суммы, которую ЕС потратил на помощь в 4 раза меньшей за Украину 

Греции. И хотя Украина не является членом ЕС, однако по преданности 

европейским ценностям опережает Грецию, поэтому есть основания 

рассчитывать на значительно более существенную помощь [Champion, Euro-

pe's Shell ..., http://www.bloombergview.com]. 

Одним из самых чувствительных для общественности вопросов 

европейской интеграции является либерализация визового режима с ЕС. 

Целью Украины в сфере визового диалога с ЕС является получение 

безвизового режима. В своей предвыборной программе П. Порошенко четко 

пообещал ввести безвизовый режим с ЕС в течение первого года 

президентства. Тем не менее, за этот период украинским чиновникам не 

удалось выполнить технические требования Плана действий по визовой 

либерализации. В лучшем случае речь можно вести об отмене виз для 

украинцев в 2016 г. Сейчас завершается выполнение ряда задач второй фазы 

Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом. 

Речь идет о некоторых вопросах защиты персональных данных и безопасности 

документов, политики предоставления убежища, реализации основ 

государственной антикоррупционной политики в Украине и тому подобное. В 

итоговой декларации Рижского саммита Восточного партнерства подчеркнута 

готовность Европейской Комиссии сделать все возможное в поддержке 

Украины в реализации Плана действий, и ее намерение представить доклад о 
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прогрессе в данном вопросе до конца 2015 г., выводы которого должны стать 

основанием для принятия решения о безвизовом режиме для Украины [Joint 

declaration ... http://www.enpi-info.eu]. В Украине осознают, что на 

положительное решение по безвизовому режиму может повлиять ситуация на 

Донбассе. Однако именно условие полного выполнения необходимых 

критериев остается главным. Европейская сторона не может обещать того, что 

зависит от украинской. Вопрос нелегальной миграции для ЕС всегда был очень 

важным, и пока Киев не сможет технически выполнять (а не политически 

гарантировать) взятые обязательства, безвизового режима не будет. 

Еще одним достаточно важным и спорным вопросом отношений Украина – 

ЕС остается вопрос предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Этот 

аспект был проблемным с самого начала согласования политической части СА 

и так и не был закрепленным в конечном тексте Соглашения. В юридической 

плоскости положение о перспективе членства не несет никаких последствий 

ни для Украины, ни для ЕС и ни в коем случае не означает автоматического 

начала процесса вступления в ЕС. Однако, вопрос о предоставлении 

перспективы членства Украины сегодня имеет очень важное политическое и, 

прежде всего, психологическое значение. Это положение может изменить 

восприятие Украины в ЕС не только среди политических элит, но и более 

широких общественных слоев. Так же оно при соответствующих условиях 

могло бы вызвать мощное влияние на содержание внутриполитической жизни 

Украины и ее геополитические приоритеты. 

Впрочем, позиция ЕС остается неизменной – признание европейских 

стремлений Украины, однако отсутствие фиксации четкой перспективы. Такая 

позиция четко прослеживается в периодических заявлениях европейских 

чиновников: например, Верховный представитель ЕС по внешним делам и 

политике безопасности Ф. Могерини отмечает, что «вопрос о вступлении 

украинской стороны в ЕС пока не стоит на повестке дня» [Вступ в ЄС для 

України ..., http://dt.ua/POLITICS]. На состоявшемся в апреле 2015 г. Третьем 

Восточном форуме в Берлине комиссар по вопросам расширения и политики 

добрососедства ЕС И. Хан четко заявил, что в ближайшие 10 лет ни одна новая 

страна не будет принята в Евросоюз [Розширення ..., http://www.ukrinform.ua]. 

То есть, можно констатировать, что позиция ЕС относительно европейских 

перспектив Украины и дальше не совпадает с амбициозными стремлениями 
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украинской стороны, в частности, заявленной целью П. Порошенко подать 

заявку на получение членства в ЕС в 2020 г [Указ Президента ... 2015, 

http://zakon1.rada.gov.ua]. 

Отдельно следует отметить влияние конфликта на Донбассе на 

двусторонние отношения Украина – ЕС. Евросоюз однозначно поддержал 

нашу страну и ввел санкции в отношении РФ, принимает активное участие в 

переговорных усилиях по урегулированию конфликта. ЕС четко видит это 

урегулирование только в политической плоскости. Вместе с тем, в ЕС 

активизируются пророссийские силы и растет недовольство ценой санкций. ЕС 

не хочет идти на усиление санкций и при благоприятных условиях пойдет на их 

ослабление. Более того, в ЕС растет понимание, что «украинский кризис», как 

его называют в дипломатических кругах в Брюсселе, является системным 

кризисом европейской архитектуры безопасности и сотрудничества, решение 

которого без учета позиции Москвы невозможно. Рано или поздно РФ и ЕС и 

его ведущие страны-члены могут перейти к рассмотрению системных 

вопросов безопасности и сотрудничеству в Европе. В связи с этим Украина 

должна предложить ЕС новую концепцию развития европейского континента, 

которая не предлагала бы невозможных сценариев (миротворческой 

операции и т.п.), а решала бы ключевые проблемы для Украины и ЕС и 

помогла заменить атмосферу напряжения и конфликта на европейском 

континенте на атмосферу сотрудничества и доверия [Саміт Україна – ЄС ... 

2015]. 

Выводы. Таким образом, на основе проведенного исследования, можно 

утверждать, что в течение конца 2013 – 2015 гг. кардинально изменился и 

усложнился международный и внутриукраинский контекст, в котором 

развиваются отношения Украина – ЕС и реализуются евроинтеграционные 

стремления Украины. Несмотря на трагичность событий конца 2013 – нач. 2014 

гг., именно они обусловили окончательный выбор вектора украинской 

внешней политики и открыли широкое окно возможностей для 

сотрудничества с ЕС, однако, чтобы воспользоваться им – Киеву нужно 

провести реформы, ведь ЕС базируется не только и не столько на ценностях, 

как на прагматизме. Об этом нужно помнить и оценивая эффективность 

поддержки ЕС в конфликте с Россией и достаточность финансовой помощи. В 

то же время, следует отметить, что промедление с проведением реформ 
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украинской властью приводят к существенным имиджевым и финансовым 

потерям, которые ставят под угрозу те достижения, которые Украина уже 

имеет на длинном пути евроинтеграции. Соглашение об ассоциации с ЕС 

является важным инструментом сотрудничества, но без активных внутренних 

реформ его потенциал для сближения будет ограниченным. Поэтому 

дальнейшее развитие отношений Украина – ЕС и интенсификация 

сотрудничества в наибольшей степени зависят от конкретных действий и 

реальных реформ украинской власти. 
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Streszczenie: Głównym celem niniejszej pracy 
jest porównanie trzech modeli sił zbrojnych 
broniących bezpieczeństwa na terytorium 
swojego kraju w dzisiejszym świecie.  Porówna-
nie opiera się na wynikach analizy SWOT.  
W procesie gromadzenia materiałów do niniej-
szego opracowania wykorzystano metodę 
studiowania dostępnych źródeł książkowych, 
periodyków i innych dokumentów drukowa-
nych, a także stron internetowych dotyczących 
omawianego zagadnienia. Metody oceny 
wykorzystane w artykule obejmują porówna-
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doprowadziło do następujących wniosków: 
armia zawodowa lub armia poborowych  
z trzonem armii zawodowej to najbardziej 
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armią poborowych głównie dlatego, że obie te 
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Abstract: The main aim of the article “Compari-
son of conscript, militia and professional armed 
forces” is the comparison of three main models 
of armed forces that secure territories of its 
states in today’s world. The comparison is 
based on the results of SWOT analysis of each 
of the models of armies that are subjected to 
the comparison in this article. In the process of 
collecting the research material we used the 
method of studying available books, journals 
and other printed documents including web 
pages related to our topic. Among evaluation 
methods, we mainly used the method of com-
parison, analysis, SWOT analysis, synthesis, 
induction and deduction. Application of the 
methods finally led to these conclusions: the 
professional army or conscript army with a 
broad professional core are the most efficient 
models. A militia army is a certain type of a 
conscript army, mainly because they both apply 
the system of a universal military service. 
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INTRODUCTION  

The main aim of the paper, as the title suggests, is the comparison of conscript 

(CAF), militia (MAF) and professional armed forces (PAF) on the basis of the results 

of particular SWOT analyzes of each model of mentioned armed forces. In our 

opinion, thanks to SWOT analyzes of particular models of armed forces it is easier 

to compare them together and find their places in the contemporary security 

environment. As the main goal that all the armies should be able to fulfil we have 

chosen the defence of a country because a war of aggression is considered illegal 

by the international law. 

For the realization of the aim we used adequate methods of gathering and 

evaluation of research material. For the process of gathering material we used the 

method of studying available books, journals and internet sources. As methods of 

evaluation of research material we used comparison, analysis, SWOT analysis, 

synthesis, induction and deduction.  

The paper is divided into three main chapters. In each of the chapter we firstly 

mention strengths, weaknesses, opportunities and threats of the analyzed model 

of army. We continue by the score evaluation of particular strengths, weaknesses, 

opportunities and threats based on our knowledge of topic. All scores are provid-

ed in the tables 1,2,3. The third step is the graphic assessment of SWOT analysis in 

figures 1,2,3 which recommends a specific behaviour to make an army as strong 

and efficient as possible. At the end of each chapter we sum up information we 

mentioned before and clarify why the strategy is most sufficient for the re-

searched model of an army. 

CONSCRIPT ARMED FORCES  

The CAF is an old model which has its roots in all-people the French Revolu-

tionary Army. We consider this fact as one of the strengths of CAF because till 

today it has undergone a long historical development that enables it a high degree 

of self-reflection. 

The CAF is inseparably linked to military conscription. If a national state is con-

stituted only by one nation, there is an assumption that the whole nation is in 

arms so army equals nation and nation equals state. In this manner the national 

identity has been established since 19 century. At the same time military conscrip-
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tion wipes local differences, promotes a common language as well as understand-

ing within the state, brings together individuals and creates cohesion within nation 

[Flynn, 2001].  

Military conscription allows an army to conscript more soldiers for much lower 

prize if compared with professional army. Coercion allows a state to pay con-

scripts much less [Duindam, 1999]. 

The CAF has a huge strength in rapidity of organizing armed forces. Only sys-

tem based on coercion lets the state create sufficiently big army in as little time as 

possible. Furthermore, the military conscription is still the only means to create 

mass army. It is even very difficult to imagine that the same amount of citizens 

would join army voluntarily. The system of military conscription enables variability. 

By variability we mean the ability of an army to regulate the number of soldiers in 

an active military service.  

The system of military conscription allows state to make proportionally huge 

portion of population undergo military training. This is a cornerstone of the re-

serve system. Reserves can be called into arms and carry out aims of army in a 

short time. Reserves are kept in the state of readiness by continuous military train-

ings that usually take place in regular intervals. 

Weaknesses of CAF are stressed in the article of Barátová. She describes un-

wanted features that arose in Czechoslovak army. Parallel hierarchic structures 

were created by conscripts on the basis of served years. Two groups were creat-

ed- rookies- soldiers freshly conscripted and old sweats- conscripts who have 

already served for a longer time period. Old sweats often humiliated rookies [Ba-

rátová, 2011]. The creation of parallel hierarchical structures is from our point of 

view the sign of the loss of discipline in the army. According to what Barátová 

wrote it is obvious that problem of CAF is an insufficient flexibility to adjust to 

updated conditions. Except of this problem Barátová describes the problem of 

insufficient training as well. We are of the opinion that training of a huge number 

of conscripts cannot be conducted as well as training of smaller amount of sol-

diers.  

The CAF are cheaper for a state. This financial expediency has its limits [Just, 

2005]. All able bodied citizens, that fit conditions of enrolment act are conscripted 

without difference of their previous function in society and their previous life 

standards. This phenomenon might later reflect in loss of professionalism of work 
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force but also in dissatisfaction of conscripts serving in the army, especially if their 

situation and the salary are considerably worse than in civilian life [Duindam, 

1999]. 

The CAF are based on the coercion which might also have negative effects. 

Young people are taken from their homes into barracks. In these conditions they 

are forced to keep strict discipline and obedience. For the lack of discipline there is 

a threat of punishment or even imprisonment for soldiers. A lot of conscripts do 

not even meet requirements for being soldiers. 

In SWOT analysis we proceed to external factors. The great opportunity of CAF 

is in exchange of proportion between conscript and professionals. By exchange of 

proportion we mean the growth of the professional part of an army and the re-

duction of the part of an army that is created on basis of military conscription. 

Thus the qualitative growth would be guaranteed but there will be space for en-

largement and decrease of soldiers in CAF and all positive effects would remain. 

The exchange of proportion between conscripts and professionals that allows 

better adaptation to contemporary threats we perceive as the greatest opportuni-

ty to keep the capability of the CAF to fulfil the aim we have described in the in-

troduction. This statement can be approved by the fact that even Russian federa-

tion made the reform of armed forces in a very similar way. The most important 

fact for the purposes of this paper is that Russian army aimed reforms on profes-

sionalization of chosen parts of army. Rapid Reaction Forces should be fully pro-

fessionalized. Together with professionalization the decreasing of number of sol-

diers in the army is taking place [Krejčí, 2003]. 

Another opportunity for the CAF is to improve public relations. In several coun-

tries the CAF were exchanged by professional, because most of the society found 

itself in better conditions than before and situation as a whole was changed by an 

increased democratization.  

From our point of view there are more disadvantages than advantages for the 

CAF. The first threat to mention is the readiness for the current conflicts. CAF are 

most suitable in conflicts where the number of soldiers is decisive, where it is real 

to estimate from which side the attack will come and finally where the strike force 

decides. Today’s security environment is far from the description from the last 

sentence [Załęski, 2011]. In today’s security environment modern equipment, 
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technology and quality training is far more important. Hence contemporary secu-

rity environment is great threat for the CAF. 

The improvement of economic situation in a country is another external factor 

that might negatively affect the functioning of CAF. Hand in hand with increased 

economic production the life standard of citizens of a country in which such a 

change took place grows. A developed life standard further affects rising individu-

alism and turns away to traditional values as, for example, shared identity that is 

one of the main ideological basis of military service and hence CAF [Haltiner, 

1998]. 

In this point we do not intend only to discover a link between the better life 

standard of society and the reluctance to serve in the army. It is important to 

stress that the development of technological equipment of army is in a strict con-

trast with the CAF based on compulsory military service.  

The decision to make a transition from CAF to PAF can be influenced by public 

opinion. The more a democracy is developed in the state and the better condi-

tions are in the state the minor the will of citizens to serve in the army would be.  

There are many angles which we can observe a state from. In the organic point 

of view a national interest is in the centre of importance. So if the financial point of 

view is more important, the CAF would serve the interest of a state the best. In 

opposition, there is mechanistic perception of state where government is per-

ceived as an operative organ that is based by individuals to serve their needs. 

Compulsory military service is understood as a burden that most of the population 

does not want to bear [Duindam, 1999].  

Next threat for the CAF is the political system in which it exists. As Flynn writes 

in “Conscription and Democracy: France, Great Britain and the United States”, to 

mobilize human resources for army is much easier in a dictatorship than in a de-

mocracy [Flynn, 2001]. 

It is true that this threat is a threat only for democratic systems because for a 

dictatorship it is an opportunity. In our point of view, the threat mentioned in the 

last paragraph is affected by partial threats that we have already mentioned, for 

example, the influence of public opinion in democratic systems and a good life 

standard in most democratic states on basis of which citizens do not want to par-

ticipate in army because they perceive it as a burden as well.  
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Table 1. SWOT analysis of a model of the CAF 

Strengths: Weaknesses: 

Historically first developed model- chance 
of self-reflection 
Army = nation 
Fast creation 
Variability 
Prize 
Creation of reserves 

 
2 
4 
4 
5 
3 
4 

Creation of parallel hierarchic struc-
tures 
Inability to react to changed condi-
tions 
Chicanery, conscripts are not disci-
plined 
Worse training 
Reluctance to serve 
Low initiative of conscripts 

 
3 
 
4 
 
3 
5 
3 
3 

22 21 

Opportunities: Threats: 

Quantitative growth of professional part of 
army 
Improvement of relations with society 

5 
 
4 

Changed security environment 
Improvement of economy situation 
of citizens 
Usage of modern technologies 
Public opinion 
Burden for society 
Democratic system 

 
5 
5 
4 
3 
3 
4 

9 24 
Źródło: made by author 

From the SWOT analysis of a model of the CAF we found out that for its future 

functioning strategy WT is most suitable. This strategy recommends reducing of 

weaknesses to minimum and facing its threats. The biggest threat from our point 

of view is changed security environment. CAF should pay much more attention to 

training and increase the number of professionals, who would be able to operate 

with modern technologies effectively. If the compulsory military service is reduced 

to minimum there is an assumption that citizens would not consider it as a burden 

and it would not be that economically challenging for them.  
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Fig. 1. Vector evaluation of SWOT analysis of a model of the CAF 

Źródło: made by author 

MILITIA ARMED FORCES 

From our point of view, the MAF created in Switzerland is very good model 

that has a lot of strengths. A great opportunity of the model is its historical devel-

opment. MAF have been developed in Switzerland for many years, basically from 

the year 1291 when first cantons made an alliance. This development of MAF 

allowed the model to adapt to external conditions.  

To controversial strengths of MAF belongs the right of an individual to keep a 

gun after completing compulsory military service. On one hand it is an ideal way to 

keep many people in the state of readiness but on the other hand guns have neg-

ative effect on society and they are misused easily [Ball, 2011]. 

The next strength is a link between the army and the society through universal 

conscription. It joins the country by shared experience of its citizens in the army. 

Universal conscription allows the army to gain the sufficient number of soldiers 

required for proper functioning. It provides the MAF with all positives of the CAF. 

Universal conscription affects positively the budget needed for the army. The 

statement is proved also by the president of Gruppe Giardino – Herman Suter 

who refuses the professional army in Switzerland because of the significantly 

higher costs of maintaining fewer troops than in MAF [Das Prinzip der Milizarmee, 

2013]. 
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The MAF in Switzerland is democratic to a high degree and it enables every-

body, without any difference according to civic employment, to apply for cadre 

positions. At the same time the MAF is able to use skills from civic employment in 

its structures. The strength of this model is also the system of gradual prepared-

ness that is able to prepare a large part of the army in set intervals of time for 

resolution of occurring security situation. Also reserves might be called into arms 

[Rettore, 2004]. 

The last great strength of the MAF is the ability to cooperate with other armies 

in international missions- interoperability. It is a fact that the MAF, at least Swiss 

MAF, is able to compete with professional armies of other countries that makes it 

exceptional and widely applicable [Rettore, 2004]. 

In a case of armed conflict MAF behave like a mass army. It keeps universal 

conscription, has less professionals than conscripts and conscripts go just through 

short training. It is obvious that Swiss army is better for the defence of territory 

than to conduct postmodern tasks [Schmidlin, 2004]. 

In introduction we wrote that the main need of state that state delegates to 

army is defence of its territory. According to Schmidlin’s book Swiss army is espe-

cially meant for the defence of country. We consider this fact as a positive phe-

nomenon of direction of the development of the army. 

MAF have some weaknesses that are the same as weaknesses of the CAF. As 

an example serves reluctance of citizens to serve on basis of socioeconomic 

changes that began in the society but also on basis of changed security environ-

ment.  

The army makes it difficult for citizens in their civil job. In this point it is im-

portant to stress that the MAF is cheaper but in further consequences it might 

negatively affect the development of economy because citizens earn much less in 

the army than they would in their civil job [Neidhart, 2002].    

The weapons kept by all who went through compulsory military service are of-

ten used for crime or for homicides and suicides. It is an indisputable fact that 

usage of guns in this way is the weakness that arises as a by-product of the func-

tioning of the MAF. On the other hand, public opinion in Switzerland supports 

keeping weapons by soldiers after the end of compulsory military service. In 2011, 

57% of citizens of Switzerland said yes to guns at home [Ball, 2011]. 
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Leading structures in the army pretend to allow everybody to reach cadre po-

sitions even if one is not rich and has no lucrative job. In reality this system does 

not function the way it should. Army reflects the arrangement of the Swiss society 

to quite a large extent. In 1973 National-Zeitung published civil jobs of officers 

from the second border division. Most of these officers had great civil job but 

what is more important there was no worker between them [Neidhart, 2002]. 

Opportunities of Swiss army as a representative of MAF are in deepening re-

forms that have already started and in increasing of links between army and secu-

rity organizations that could help to defend the country in the state of need. 

Therefore, MAF has to improve its ability to cooperate with armies of other allied 

countries [Schmidlin, 2004]. 

Table 2. SWOT analysis of a model of MAF on the example of Swiss army 

Strengths: Weaknesses: 

Historically old model- chance of self-reflection 
Right to keep a gun 
Army = nation 
Fast creation 
Variability 
Creation of reserves 
The use of civilian capabilities of conscripts  
Democracy 
Prize 
Interoperability 

 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
 
3 
3 
3 
3 

Reluctance to serve 
Economic burden for population 
Misuses of army weapons  
Officers and their advantages in society 
Democracy in army has its limits 

2 
3 
3 
 
4 
3 

36 15 

Opportunities: Threats: 

Improvement of cooperation with armed forces 
of other countries 
Public support 

 
4 
5 

Reduction of the number of soldiers 
Many views on the functioning 
The trend of reducing budget 

 
4 
3 
4 

9 11 
Źródło: made by author 

The Public opinion seems to be opportunity too. Most of the population of 

Switzerland said yes to compulsory military service and thus to the MAF. In refer-

endum from 2013 citizens were interviewed whether they want to keep the MAF 

or they want the transition to the professional army. Most of the citizens voted for 

keeping the MAF – 73,2% [Geiser, 2013].  
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The main threat for the MAF that is visible in Switzerland is decreasing of the 

budget for army and lowering numbers of soldiers in active service. Also reserves 

were dissolved and time of training and army courses was decreased [Neidhart, 

2002]. 

Steinberg in his book writes that in Switzerland the army penetrates the socie-

ty so deep that it could become dangerous. There is a problem arising from this 

practice. All people who served in the army have their own ideas of how it should 

function and what is most important for its development [Steinberg, 1996].  

 

 

Fig. 2. Vector evaluation of SWOT analysis of a model of MAF on the example of Swiss army 

Źródło: made by author 

The result of the SWOT analysis of a model of MAF on the example of Swiss 

army is strategy ST that recommends using the strengths to face threats. In our 

point of view, it is the most suitable strategy for the model of the MAF. By analys-

ing MAF we proved it is an efficient model that is able to function in today’s securi-

ty environment and it seems to be very effective for defence of its country. The 

model has fewer opportunities than threats and thus according to recommenda-

tions of strategy ST it should aim to fully develop strengths to overcome the 

threats that limit its effectiveness.  

PROFESSIONAL ARMED FORCES 

Professionalism is the first strength by which we mean mainly the ability of 

soldiers to use modern technologies and good preparedness for threats defined 
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by today’s security environment as well. A professionally trained soldier can be 

better specialized to cooperate with armed forces of other countries by conduct-

ing joint missions.  

Adam Smith writes that a CAF can never equal a professional one because pro-

fessionals are better trained and they are better integrated into the army, which 

means they have better discipline [Smith, 1908]. 

Next strength of the PAF is that there is no coercion to join the army. There is a 

presumption that such a soldier is more dedicated to army and willing to conduct 

commands. Economic situation of professionals is thus much better and so is their 

life standard. The money motivation is another plus of the PAF that makes soldiers 

work more efficiently than conscripts. 

The main weakness of PAF is the prize. A professional soldier has to be paid ac-

cording to labour market and it means for his employer, state, huge expenses. 

This could be very challenging mostly for small states. They might consider keep-

ing CAF as only possibility because of much lower prize [Mite, 2003]. Next weak-

ness is amount of soldiers that is proportional to prize of one soldier in this model.  

Modern armed forces have changed the field of activities comparing to mass 

armies of the Second World War. They act as a police department. It means they 

try to avoid armed conflict. Their main focus is on political settlement of conflict 

[Segal, 1986]. Despite of the fact that security situation has changed and there is 

no need for mass armies, a situation may occur that would require high number 

of soldiers. Countries did not cancel the enrolment act at the time of war but we 

think that training of conscripts would last too long in the case of small states and 

the country would not be able to withstand greater military threat. 

As we mentioned before PAF are an opposite to a CAF. It means that most of 

the pros of the CAF are cons of the PAF such as decreased variability, decreased 

ability of fast creation of armed forces and less numerous reserves. 

The period after the end of the Cold War is the period of expansion of PAF and 

also the period of changes in security environment. The trend of professionaliza-

tion together with changed security environment which is more suitable for pro-

fessional armed forces are both opportunities. 

The most widely known problems of PAF are insufficient financing and insuffi-

cient number of recruits.  This problem is not only a problem of small countries 
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but the problem of the army of the United States as well. Despite of the fact this is 

a serious threat, there is a way to solve it. Solution to this problem is technological 

modernization [Budget cuts, 2013]. „…There are people that want to change the 

way the Army fights and they believe we do not need ground forces and we can 

do everything with technology, stand-off weapons, missiles “[Odierno in Budget 

cuts, 2013]. 

From our point of view, the growth of technological abilities of an army is very 

good way to compensate the lack of human resources. PAF, as we wrote in 

strengths of this type, has advantages in the use of technology as the staffs are 

well trained.  

Each organization involved in the security of more than one country requires a 

high degree of interoperability which also requires a higher degree of profession-

alization. PAF are surely more suitable for such conditions than CAF.  

Table 3. SWOT analysis of a model of PAF 

Strengths: Weaknesses: 

Professionalism 
Ability to operate with modern technologies 
Voluntary employment 
Higher motivation of professionals 
Interoperability 

5 
 
5 
3 
3 
4 

Prize 
Lower number of soldiers 
Limited variability 
Limited reserves 

4 
3 
3 
3 

20 13 

Opportunities: Threats: 

Security environment 
Exchange of people by technologies 
Trend of professionalization 
Socioeconomic situation 

5 
3 
4 
4 

Lack of recruits 
Problems with financing 
Loss of relations with the public 

4 
3 
4 

16 11 
Źródło: made by author 

The end of conscription relates to growing specialization and division of labour. 

This situation also affects the technological and economic development of the 

military which ultimately means the transition to PAF which are better adapted to 

such a changed socioeconomic situation [Haltiner, 1998]. According to improved 

economic situation we expect that the professionalization of armed forces will 

continue and expand to other regions of the world. 

The United States of America are one of the examples of countries where in-

sufficient recruitment causes problems. Armed forces of United States need to 
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recruit citizens on regular basis to conduct their basic functions. The problem 

reaches further because not every applicant meets the requirements for the func-

tion in the military he applies for. Another difficulty is the uneven distribution of 

recruits among the army. This situation also raises the problem of financing [Mili-

tary Recruitment, 2006].   

 

 

Fig. 3. Vector evaluation of SWOT analysis of a model of PAF 

Źródło: made by author 

The loss of relationship with the public is another threat for the PAF. 

Among the most serious negative impacts there is public disinterest in the 

military. American public was strictly against the war in Vietnam also be-

cause of the fact that the US had the CAF and young Americans were con-

scripted.  

The strategy SO is a result of SWOT analysis for PAF. The strategy rec-

ommends using strengths to gain a competitive advantage over other mod-

els of armed forces. PAF despite of having some almost unsolvable problems 

seems to be the most suitable model for current security environment and 

socioeconomic situation.  

CONCLUSIONS 

To conclude it is necessary to compare particular types of armed forces 

on basis of results of SWOT analyzes. The CAF is the model that does not fit 
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today’s security environment and socioeconomic situation of people as well. 

We still think that it has a chance to become more efficient by changing the 

proportion between professionals and conscripts towards professionals. 

Applying this change CAF would be able to face security threats easier and it 

would become a better equivalent for PAF. It would fully exploit its potential 

which PAF do not have - better link with society, variability and creation of 

numerous reserves. The MAF is a certain middle position between PAF and 

CAF. It is ready to protect its country and it has the ability to conduct foreign 

missions which becomes inseparable feature of today’s security environ-

ment. PAF, as we wrote before, is the most suitable army for today’s security 

environment. The trend of professionalization of armed forces is a strong 

trend and even a partial professionalization might have positive effect on the 

army. None of the models we have mentioned is the model of past. MAF and 

CAF need some reforms indicated in this paper to deal more efficiently with 

security threats they have to face. 
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ÚVOD 

S príchodom nových technológií a aplikáciou nových trendov sa stále viac 

spomína pojem firemná kultúra. Základom pre vznik firemnej kultúry je zavedenie 

povedomia takejto kultúry od bežného radového zamestnanca, až po predstavi-

teľov vrcholového manažmentu. Firemná kultúra vyjadruje vždy určitý charakter, 

duch podniku, vnútorné pravidlá hry, ktoré ovplyvňujú myslenie a jednanie pra-

covníkov, ale i celú atmosféru, v ktorej prebieha vnútropodnikový život. Firemná 

kultúra vzniká, časom sa mení. Rozvíja sa podľa vplyvov prostredia, situácie na 

trhu. Závisí od vývojového štádia rozvoja podniku ale aj podľa toho, ako často a 

ktorí ľudia do podniku prichádzajú a z neho odchádzajú. Tak isto zakladatelia za-

nechávajú v podniku svoju zreteľnú stopu.  

To ako sa firemná kultúra vyvíja a do akej podoby sa sformuje záleží od von-

kajších a vnútorných determinantov. Firemná kultúra je výsledkom myslenia ľudí, a 

preto má „mäkký“ charakter, nemožno ju ani jej vplyv zmerať a vyjadriť v číslach. 

Môžeme ju vyjadriť súborom predstáv, prístupov a hodnôt, ktoré členovia orga-

nizácie spoločne zdieľajú a stotožňujú sa s nimi. Firemná kultúra sa úzko prepája aj 

so spoločensky zodpovedným podnikaním, či bezpečnostnou kultúrou orga-

nizácie. Súčasťou spoločensky zodpovedného podnikania je aj zodpovedný prístup 

organizácie k životnému prostrediu, hodnoteniu a eliminácii možných rizík a 

ohrození, ktoré v tejto oblasti vznikajú v súvislosti s jej podnikateľskými aktivitami. 

Postupnú zmenu prístupov podnikateľských subjektov k otázkam ochrany 

životného prostredia vyvolalo niekoľko konferencií, ktoré sa konali od začiatku 70-

tych rokov. Medzníkom bola najmä konferencia Organizácie spojených národov 

(OSN) v roku 1992, ktorá sa konala v Rio de Janeiro  a zaviedla nutnosť definovania 

a rozvoja štandardizačných prvkov pre oblasť environmentálnej ochrany.  

Riešením týchto environmentálnych otázok, bolo aj spracovanie a uplatňova-

nie legislatívnych požiadaviek, s cieľom ochrany životného prostredia. V tejto ob-

lasti sa začali uplatňovať štandardy pre riadenie organizácii v environmentálnej 

oblasti. Základy pre environmentálne manažérske systémy v dnešnej dobe 

uplatňovaných v mnohých organizáciách sveta položil Britský štandard BS 7750. 

Nestanovoval žiadne požiadavky a postupy pre ochranu životného prostredia, ale 

zameriaval sa na súlad podnikateľských aktivít organizácie s príslušnou legislatívou 
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v oblasti ochrany životného prostredia a nasledujúcim záväzkom spoločnosti ku 

komplexnému zlepšovaniu stavu životného prostredia.  

Táto norma bola uplatňovaná po dlhé roky v mnohých štátoch Európy, až kým 

začiatkom roku 1993 bol zriadený špeciálny technický výbor pod názvom ISO/TC 

207. Táto špeciálna skupina neskôr spracovala normy pre environmentálny ma-

nažérsky systém pod označením ISO 14 0XX. 

V Európe sa začala popri normách ISO radu 14 0XX uplatňovať schéma Spo-

ločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) na základe Nariade-

nia európskeho parlamentu a Rady. Obidva prístupy sú rovnocenné a ich cieľom je 

ochrana životného prostredia ako komplexu - teda prírodných zdrojov, obme-

dzovanie emisií, znečisťujúcich látok a znižovanie environmentálnych rizík. 

ENVIRONMENTÁLNE SYSTÉMY RIADENIA 

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov 

environmentálnej politiky, umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do 

riešenia problémov ochrany a starostlivosti o životného prostredie a zvyšovania 

environmentálneho správania sa organizácií aplikovaním ekoinovačných trendov.  

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je 

dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré 

chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Právny základ 

EMAS v SR a EU dáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environ-

mentálne manažérstvo a audit – EMAS III, ktoré nahradilo Nariadenie z roku 2001. 

Transpozícia nariadenia EMAS III do právneho poriadku Slovenskej republiky bola 

vykonaná zákonom NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a regi-

strácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a 

audit a o zmene a doplnení niektorých. 

EMAS je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre orga-

nizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom 

pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva 

podľa medzinárodnej normy EN ISO 14001 najmä: 

− v zhode s legislatívou životného prostredia, ktorej plnenie je garantované 

štátom; 



Vladimír Socha, Luboš Socha, Iveta Vajdová, Jindřich Gazda                                    ASO.A.5(1)/2015.204-223 

 207 

− v povinnom informovaní verejnosti prostredníctvom environmentálneho 

vyhlásenia organizácie; 

− vo zvýšenej angažovanosti zamestnancov. 

Registrácia organizácií v schéme EMAS prináša výhody ako je úspora energie a 

zdrojov, zlepšenie produktivity, finančné úspory. zníženie počtu negatívnych inci-

dentov, menší počet prípadov porušenia právnych predpisov o životnom prostredí 

vyplýva z úplnej zhody s legislatívnou životného prostredia, viac príležitostí na trhu, 

môže predstavovať výhodu pri verejnom obstarávaní, zníženie regulačného 

zaťaženia s čím môže súvisieť zjednodušené povinnosti týkajúce sa podávania 

správ, menej inšpekcií, nižšie poplatky za odpad a dlhšie platnosti povolení, lepšie 

vzťahy so zainteresovanými stranami, garancia kvality zavedeného systému envi-

ronmentálneho manažérstva, zlepšenie pracovného prostredia, zvýšenie an-

gažovanosti zamestnancov. 

Systém environmentálneho manažérstva (EMS) je dobrovoľný nástroj v oblasti 

environmentálneho riadenia v organizácii, zavedený za účelom dosiahnutia zhody 

s právnymi požiadavkami. Zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovanie, zodpoved-

nosti, procesy, postupy a zdroje na prípravu, uplatňovanie, preskúmanie a udržia-

vanie environmentálnej politiky organizácie. Umožňuje systematickým riadením 

dosiahnuť úroveň environmentálneho správania, ktoré si sama organizácia stano-

vila prostredníctvom prijatej politiky procesov a dokumentácie v rámci zave-

deného systému environmentálneho manažérstva. Tento manažérsky systém je 

nástroj, ktorý spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením 

organizácie s cieľom dosiahnutia environmentálnych a podnikateľských cieľov 

manažmentu organizácie. Je aplikovateľný pre akýkoľvek typ organizácie v priemy-

selnom sektore, v pôdohospodárstve, v službách, v zdravotníctve a obchode, vo 

finančnom sektore alebo verejnej správe.  

Zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému environmentálneho ma-

nažérstva môže organizácii poskytnúť značné výhody v mnohých oblastiach pod-

nikania. Medzi tieto predovšetkým patria - zlepšenie dodržiavania predpisov, 

efektívnejšie využívanie zdrojov, marketing v rámci ktorého organizácia poukazuje 

na spoločenskú zodpovednosť a tým uznáva štatút „ekologicky vedomej orga-

nizácie“, čím sa zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia s čím 

súvisí pritiahnutie nových potenciálnych zákazníkov. zvýšenie predajných príleži-

tosti, financie. 
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IMPLEMENTÁCIA EMS   

Zaviesť plne funkčný manažérsky systém nie je jednorázovou záležitosťou a 

otázkou krátkodobého prístupu. Walter Deming determinoval 7 typických chýb, 

ktorých sa podniky dopúšťajú pri zavádzaní SMK a ktoré bránia úspešnej imple-

mentácii systému riadenia v organizácii. Sú to:  

− stanovené ciele nie sú zrozumiteľné alebo sú nedostatočne sledované,  

− očakávanie okamžitého a jasne preukázateľného zisku,  

− posudzovanie výkonov, privlastňovanie zásluh a ročné hodnotenia,  

− nestabilnosť stredného a vrcholového manažmentu,  

− manažment stanoví kritéria bez dôkladnej analýzy a nevedomosti ďalších 

neznámych veličín,  

− prehnané sociálne náklady,  

− prehnané náklady vyplývajúce z povinnosti ručenia za výrobok.[2] 

Taktiež prišiel s koncepciou neustáleho zlepšovania výkonu spoločnosti pro-

stredníctvom modelu Plan-Do-Check-Act, ktorý je tiež nazývaný Demingovým 

cyklom.  

 

Figure 1. Matica PDCA 
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Aplikáciu tohto modelu pri implementácii EMS do organizácie môžeme vidieť 

na obrázku 1. Environmentálna politika nám stanovuje základy pre plánované 

ciele, ktoré je spoločnosť schopná implementovať a prostredníctvom spätnej kon-

troly a preskúmania manažmentom, ktorý hodnotí, ako je realizovaný postoj k 

environmentálnym aspektom, prijímať účinné opatrenia a rozhodnutia na základe 

faktov a tým systém neustále zlepšovať, čo sa odráža opäťv environmentálnej 

politike. Takýto cyklus sa vykonáva „donekonečna“ a vedie spoločnosť k 

neustálemu zlepšovaniu environmentálneho hodnotenia svojich aktivít. 

Organizácie môžu svoju implementačnú stratégiu zavádzať v 6 nasledujúcich 

krokoch: 

Rozhodovanie 

Každá spoločnosť, ktorá sa rozhodne implementovať systém riadenia podľa 

príslušného štandardu, by si mala najskôr odpovedať na otázku, prečo by mali 

zaviesť takýto systém riadenia, aký to bude mať pre organizáciu význam a prínos. 

Systém EMS, je navrhnutý pre organizácie, ktoré chcú, majú a vedia zlepšovať 

svoje environmentálne zásady, a neslúži len ako lacný „marketingový trik“, ktorý 

ma získať nových zákazníkov, pritiahnuť nové zákazky, uspokojiť dodávateľov, resp. 

odberateľov. Úspešné vybudovanie a zavedenie a následné udržiavania zlepšova-

nie EMS je do značnej miery ovplyvnené dvomi hlavnými podmienkami a to an-

gažovanosťou top-manažmentu a dostupnosťou zdrojov. 

Jedným z krokov rozhodnutia zaviesť environmentálny systém riadenia v orga-

nizácii je aj „analýza súčasného stavu“, ktorého hlavným prínosom je zhodnotenie 

minulých (odpady, havárie, staré záťaže), súčasných (emisie, odpady, škodlivé látky 

a pod.) a budúcich environmentálnych vplyvov. Výsledkom takejto analýzy je sta-

novenie stavu prístupu organizácie k životnému prostrediu v celej rade kom-

plexných požiadaviek ako napr. súlad z platnou legislatívou, riadenie doku-

mentácie, interná komunikácia vertikálnych a horizontálnych pracovísk, deter-

minácia právnej zodpovednosti, a pod. 

Na vypracovanie takejto analýzy je potrebné značné množstvo zdrojových in-

formácií. Jednou z mnohých metód zberu informácií na analýzu, je aj vypracovanie 

série rôznych kontrolných hárkov, dotazníkov. V rámci interných auditov môžu byť 

posudzované rôzne oblasti a hodnotené jednotlivé procesy, ktoré pre organizáciu 

predstavujú riziká. Výsledky týchto auditov môžu významným spôsobom prispieť k 
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úspešnej implementácii a následnej certifikácii environmentálneho manažérskeho 

systému. 

Environmentálna politika je základným dokumentom v procese budovania 

EMS. Úlohou manažmentu je stanoviť také „environmentálne ciele a hodnoty“, 

aby čo najvýstižnejšie a najreálnejšie deklarovali zámer organizácie. Je zdrojom 

zásad, správania a zodpovednosti voči environmentálnym cieľom organizácie. 

Ciele musí vymedziť spôsobom, ktorý bude spĺňať ako požiadavky environ-

mentálnej politiky, tak legislatívne podmienky, no nesmie zabudnúť ani na orga-

nizačnú, technickú, finančnú, prevádzkovú a obchodnú stránku environ-

mentálnych aspektov.  

Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť je jej prioritou, nakoľko je podstatné aby ju 

pochopili všetky riadiace aj operatívne stupne organizácie. Ak sa dosiahne táto 

súdržnosť, vytvorí sa hnacia sila, ktorá nielen zlepší environmentálne manažérstvo 

a záväzok organizácie, ale stanoví novú hranicu environmentálneho správania. 

Obsah dokumentu environmentálnej politiky by mal byť dostupný všetkým zame-

stnancom, ktorí prostredníctvom transparentnosti dokumentu, sú plne infor-

movaní o zdokumentovaní, implementovaní a udržiavaní environmentálnej politi-

ky v organizácii. Prostredníctvom takého dokumentu tak vytvoríme istý stupeň 

komunikácie všetkých pracovníkov pracujúcich pre organizáciu. 

Plánovanie 

Plánovanie je dôležitou súčasťou v procese zavádzania EMS. Ani sebelepšia an-

gažovanosť manažmentu s dobrým pokrytím zdrojov nezaistí plnenie environ-

mentálnych cieľov so stanovenou politikou bez dobre zvládnutej plánovacej funk-

cie. Práve tá je kľúčovým prvkom na efektívne uplatnenie a následné zlepšovanie 

celého systému v rámci organizácie. EMS je periodicky sa opakujúci proces, ktorý 

pozostáva z identifikácie vplyvov na ŽP (environmentálnych aspektov), platnej 

legislatívy (právne a iné požiadavky) a environmentálnych cieľov a programov 

(ciele, cieľové hodnoty a programy).  

Environmentálne aspekty 

Environmentálnym aspektom je tá časť procesu, služby alebo výrobku, ktorý 

môže pozitívnym alebo negatívnym spôsobom ovplyvniť dopad na životné pro-

stredie. Problematickou časťou je identifikovať tie aspekty, ktoré je organizácia 

schopná ovplyvňovať alebo riadiť. Organizácia môže disponovať značným 
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množstvom aspektov, preto musí zvoliť metódu separácie na určenie tých aspek-

tov, ktoré bude považovať za hodnotovo najvýznamnejšie (najrizikovejšie).  

Takáto separácia nemôže byť vykonávaná „nahodilo“, ale musí byť zvolená 

vhodná metodika. Dôležitou zložkou pri vypracovaní metodiky je zohľadniť tie 

veličiny, aby sa organizácia nedostala do rozporu so svojim záväzkami, legi-

slatívnymi poprípade ďalšími požiadavkami, ktoré sa  zaviazala plniť. 

Identifikácia enviro – aspektov je teda nevyhnutá z toho dôvodu, aby orga-

nizácia, riadila resp. zlepšovala, tie aspekty, ktoré sú prioritné pre ďalšie činnosti 

organizácie. Predstaviteľ manažmentu neustále zisťuje dopady podnikateľských 

aktivít organizácie (pozitívne či negatívne) na životné prostredie.  

Stanovenie vhodných enviro – aspektov je komplexný proces, ktorý slúži k eli-

minácii environmentálnych vplyvov, ktoré by mohli viesť k vzniku rizikových situácii 

respektíve k legislatívnym sankciám. Z tohto hľadiska delíme environmentálne 

vplyvy na:  

− Významné EV – nevratná zmena v životnom prostredí. 

− Nevýznamné EV – vratná zmena v životnom prostredí. 

− Priaznivé EV – zlepšujú podmienky života človeka rastlín a živočíchov. 

− Nepriaznivé EV – zhoršujú podmienky života biotických zložiek životného 

prostredia. 

− Priame EV – vyvolávajú bezprostrednú zmenu v životnom prostredí. 

− Nepriame EV – zmena v životnom prostredí spôsobená transformovane 

zmenou iného prvku. 

− Komunálne EV – Environmentálne vplyvy pôsobiace ako súbor. 

− Synergické EV – znásobujú účinky kumulatívnych vplyvov na životné pro-

stredie.[1] 
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Figure 2. Výber environmentálnych aspektov 

Na vyššie uvedenom obrázku vidíme jeden z možných spôsobov stanovovania 

environmentálnych aspektov. Celý proces výberu, potreby zlepšovania a riadenia 

aspektov je možné popísať v 4 nasledujúcich krokoch: 

− výber procesu, činnosti, aktivít, 

− výber environmentálnych aspektov, 

− dopad environmentálnych vplyvov,  

− vyhodnotenie a realizácia opatrení environmentálnych vplyvov. 

Výsledkom takéhoto procesu bude spracovanie registra environmentálnych 

aspektov a vplyvov, ktoré organizácii poskytnú podnet pre opatrenia a zároveň 

slúžia ako plnenie legislatívnych noriem. 

Právne a iné požiadavky 

Sú tvorené súborom legislatívnych predpisov ako jednotlivé štátne predpisy, 

normy, nariadenia rady EÚ, zákony, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú 

životného prostredia. Každá organizácia, ktorá chce uplatňovať systém EMS, musí 

k nim mať individuálny prístup a rešpektovať činnosti a postupy, vzhľadom k 

dodržiavaniu environmentálnych aspektov a rôznych limitov, ktoré nariaďujú.  

Môže nastať ale situácia, kedy organizácia bude musieť plniť aj iné požiadavky ako 

už spomínané, ktoré môžu mať charakter rôznych licencií, nariadení súdov, 

správnych konaní, verejno-právne dohody, vládne dohody a iné.  
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Ako preventívne opatrenie na takúto skupinu dohôd a požiadaviek, by 

organizácia mala viesť databázu legislatívnych nariadení, ktorú bude pravidelne 

aktualizovať a spravovať, aby takýmto spôsobom sa vyhla prípadným právnym 

dôsledkom. 

Ciele, cieľové hodnoty a programy  

Ciele, sú jedným zo základných systémových nástrojov environmentálnej 

politiky, ktoré napomáhajú v neustálom procese zlepšovania. Stanoviť dlhodobé 

ciele by malo byť otázkou zasadania vrcholového manažmentu, aby sa tak splnili 

všetky záväzky a požiadavky voči environmentálnemu prostrediu, ktoré sa 

organizácia zaviazala plniť.  Krátkodobé ciele bude najvhodnejšie stanoviť 

metódou SMART a to nasledovne tak, aby boli špecifické (Specific), merateľné 

(Merable), akceptovateľné (Accepted), realistické (Realistic) a časovo zvládnuteľné 

(Terminated) a dopomohli tak k plneniu dlhodobých cieľov. 

Programy  environmentálneho manažérstva  

Tieto programy environmentálneho manažérstva tvoria podklad pre plnenie 

krátkodobých a dlhodobých cieľov. Majú bližšie špecifikovať a konkretizovať úlohy, 

procesy, zdroje, povinnosti pre dosahovanie cieľov. Programy sú primárne 

postavené na zlepšovaní programu environmentálneho správania sa. 

Organizácia sa nemusí riadiť len jedným východiskovým programom, ale môže 

vypracovať koncepčnú aplikáciu kombinácie niekoľkých programov, 

prostredníctvom ktorých bude zlepšovať svoje environmentálne správanie a 

dosahovať tak svoj záväzok. Takýto záväzok v rámci programu, organizácia bude 

schopná sledovať prostredníctvom ukazovateľov vývoja environmentálneho 

správania sa, ktorým sa bližšie a komplexne zaoberá norma STN ISO 14 031 – 

environmentálne manažérstvo, hodnotenie environmentálneho správania sa. 

Proces vytvárania takýchto ukazovateľov je znázornený na obrázku 3. 
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Figure 3. Hodnotenie environmentálneho správania využitím metódy PDCA 

Organizácie pre vytváranie svojich vlastných environmentálnych programov 

môžu využiť európsku regionálnu politiku, ktorá tieto programy umožňuje čia-

stočne financovať. Jej hlavným cieľom je podpora „konvergenčných“ (znevýhod-

nených) regiónov.  

Zavedenie a prevádzka 

Nasledujúcou činnosťou v procese zavádzania EMS je jeho vybudovanie a 

udržiavanie. Ide o tú časť systému, ktorá určuje, kto má akú úlohu, za čo je 

zodpovedný, akú dosiahol úroveň odbornej spôsobilosti, ako je rozpracovaná 

medzi stupňová komunikácia, a pod.  

Zdroje, úlohy, zodpovednosť a právomoci 

Z dôvodu efektívnosti EMS, legislatívne požiadavky určujú vymedzenie určitého 

typu zdrojov, ktoré je potrebné sprístupniť pre vedenie a prevádzku EMS. Pojem 

„zdroje“ z momentálneho hľadiska nebudeme vnímať, ako prostriedok peňažný či 

hmotný, ale ako prostriedok na zabezpečenie špeciálnych vedomostí a znalostí 

(teda ľudské zdroje) spojené s  ochranou životného prostredia. Budovanie EMS 

teda vyžaduje vypracovanie určitých typov dokumentov, ktoré budú jasne defi-

novať úlohy, zdroje, povinnosti a zodpovednosti pracovníkov organizácie (napr. 

Organizačný poriadok). Tieto dokumenty v súlade s príslušným štandardom je 

potrebné riadiť a aktualizovať, za čo je v organizácii spravidla zodpovedný pred-

staviteľ manažmentu.  
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Odborná spôsobilosť, výcvik a povedomie 

Na vytvorenie, efektívneho EMS je potrebné školiť pracovníkom spôsobom, 

aby sa u nich zvýšilo povedomie a uvedomelosť. 

Uvedomelosť sa dosahuje neustálym pripomínaním, prečo je dôležitá staro-

stlivosť o životné prostredie a zapojením zamestnancov na riešení problémových 

častí EMS. 

Organizácia školí a vzdeláva svojich zamestnancov tak, aby títo mali nielen pre-

hľad o environmentálnych vplyvov, cieľov a environmentálnej politike, ale aby ich 

odborná úroveň zabezpečila predchádzaniu chybných konaní, ktoré by boli spo-

jené s negatívnymi dopadmi na životné prostredie. Zároveň však organizácia musí 

zabezpečiť, aby zamestnanci mali odpovedajúce kompetencie v súlade s 

príslušnou legislatívou. Školenia zamestnancov v oblasti udržovania a zlepšovania 

environmentálneho manažérskeho systému implementovaného v organizácii by 

mali zohľadňovať požiadavky systému EMS organizácie, environmentálnu politiku, 

skutočné a potenciálne vplyvy činnosti organizácie na životné prostredie, úlohy a 

zodpovednosť zamestnancov, potenciálne následky nedodržania stanovených 

pracovných postupov a noriem a pod.  

Komunikácia 

Jednou zo základných podmienok fungovania EMS je dobrá komunikácia v or-

ganizácii (či už ide o internú alebo externú). Dobre fungujúci komunikačný systém 

môže mať veľký prínos pre organizáciu z hľadiska prijímania a distribúcie in-

formácií, zrozumiteľnosti, pochopenie problému, spätnej väzby a pod. Podcenenie 

komunikácie môže viesť ku vzniku kritických situácií a problémov v dodávateľsko 

odberateľských vzťahoch, napätiu na pracoviskách, konfrontáciám medzi zamest-

nancami, k strate zákazníkov a pod. Preto by mala organizácia tejto oblasti ve-

novať patričnú pozornosť.  

Dokumentácia 

Jednou z dôležitých požiadaviek na EMS, je vytvorenie a udržiavanie riadenej 

dokumentácie. Je to požiadavka nielen platnej legislatívy, ale aj uplatňovaných 

štandardov ISO 9000 a ISO 14 000, kde je jej obsah podrobne popísaný a má ob-

sahovať ○ politiku EMS, ○ vyhlásenie krátkodobých a dlhodobých cieľov, ○ hlavný 

predmet EMS vrátane programov, ○ aspekty a vplyvy EMS, ○ dokumenty obsa-

hujúce riadenie prevádzky a havarijnú pripravenosť. 
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Dokumentácia sa vytvára pre potreby konkrétnej organizácie v súlade s jej špe-

cifikáciami a požiadavkami a prakticky sa nedá plnohodnotne uplatniť v inej orga-

nizácii. Dokumentácia má spravidla úrovne: 

III. úroveň dokumentácie obsahuje rôzne metodickými pokyny, pracovné predpisy 

a postupy, vykonávacie predpisy, príručky a pod. Tieto dokumenty tvoria najnižšiu 

úroveň riadenej dokumentácie uplatňovanej v organizácii.  

II. úroveň dokumentácie predstavuje stredný stupeň dokumentov, pred-

stavujúcich smernice a poriadky EMS, ktoré sú vypracované za účelom naplnenia 

požiadaviek príslušných štandardov. 

I. úroveň dokumentácie je najvyšším stupňom dokumentov, charakterizovaný 

príručkou kvality, politikou a organizačným poriadkom. Tieto dokumenty sú riadia-

cimi dokumentmi a majú najvyššiu prioritu pre spoločnosť, nakoľko sa pro-

stredníctvom nich zaisťuje celé vykonávanie EMS. 

Riadenie dokumentov 

Riadenie dokumentácie je neustály proces, ktorý zabezpečuje neustálu aktuál-

nosť používaných dokumentov, schválených manažmentom a vypracovaných v 

súlade s legislatívnymi požiadavkami. Každý riadený dokument podlieha nasledov-

ným kritériám:  

− Verifikácia a ratifikácia dokumentov - pred ich zavedením musí byť vyko-

naná autorizovanou osobou (napr. riaditeľ, predseda výkonnej rady, 

zástupca valného zhromaždenia a pod.), 

− distribučné centrum dokumentov - zabezpečí aby prístupnosť dokumen-

tov nebola žiadnym spôsobom obmedzovaná,  

− inicializácia dokumentov - začiatočné použitie a prípadné zmeny v 

používanej dokumentácii musia byť vždy včas oznámené minimálne pro-

stredníctvom podnikových obežníkov,  

− externizácia dokumentov - zabezpečenie distribúciu externých dokumen-

tov nevyhnutných pre riadenie EMS,  

− identifikácia dokumentov - prostredníctvom vhodného označovania ak-

tuálne platných dokumentov, zabrániť neúmyselnému využitiu neak-

tuálnych dokumentov. 
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Informačné systémy v dnešnej dobe umožňujú využívanie elektronického ria-

denia dokumentov. S tým sú spojené nasledovné požiadavky na takýto spôsob 

riadenia dokumentácie:  

− povedomie o zaobchádzaní s výpočtovou technikou,  

− hierarchická archivácia dokumentov,   

− zabezpečiť informačnú bezpečnosť,  

− vytvárať záložné kópie, 

− poškodené a inak znehodnotené dáta nearchivovať,  

− vedomosť štruktúry archivácie zapísať do denníka. 

Riadenie prevádzky 

Riadenie environmentálnej prevádzky a procesov je činnosť, ktorá nemôže byť 

vykonávaná bez požiadavky dokumentácie na spracovanie smerníc a technických 

postupov. Vykonáva sa prostredníctvom stanovenej environmentálnej politiky, 

dlhodobých a krátkodobých cieľov, koordinuje aspekty a vplyvy  a tým dosahuje 

záväzok voči životnému prostrediu, ktorý sa zaviazala plniť. Identifikácia „možných 

kritických javov“ v organizácii, prispeje k ochrane životného prostredia. Preto legi-

slatíva požaduje vypracovanie minimálne nasledujúcich prevádzkových stavov 

(stupňov) v organizácii: 

− normálna prevádzková situácia,  ktorou sa rozumieme ak organizácia, vy-

konáva svoju činnosť bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na životné 

prostredie. 

− mimoriadna prevádzková situácia – za tú sa považuje, ak priebeh výroby, 

služby, spôsobil ohrozenie životného prostredia a donútil organizáciu k 

aktivácií mimoriadnych opatrení.  

− havarijná prevádzková situácia – tým sa rozumie priebeh výroby takého 

rozmeru, kedy ani mimoriadne postupy nestačia na zníženie stavu ohroz-

enia životného prostredia a takáto situácia vyžaduje zásah IZS (inte-

grovaného záchranného systému), alebo iných vládnych organizácií. 

Havarijná pripravenosť a odozvz 

V prípade havarijnej situácie v zmysle legislatívnych predpisov organizácia musí 

mať vypracované prevádzkové a havarijné plány a riadne vyškolených zamestnan-

cov na jej zvládnutie. Havarijné plány presne stanovujú postupy v prípade vzniku 
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takýchto situácií, aké zložky je potrebné aktivovať, koho kontaktovať a aké kroky a 

opatrenie je nutné vykonať „po vypuknutí“ takejto situácie (legislatívne aj tech-

nické). 

Kontrola 

Zmyslom kontrolného procesu je identifikovať tie časti systému, ktoré nepreu-

kazujú zhodu s navrhovaným prevádzkovým plánom.  Organizácia na takýto pro-

ces kontroly musí vytvoriť riadnu metodiku, zachovať postupy a pravidelne vy-

konávať hodnotiace skúšky tých kľúčových častí systému, ktoré by mohli mať envi-

ronmentálny vplyv na životné prostredie.  

Monitorovanie a meranie 

Účelom je vytvoriť a udržiavať informácie a  postupy na pravidelné monito-

rovanie a meranie kľúčových vlastností a činností. Súčasťou je aj determinácia 

zodpovednosti, termínov, spolupráce a povinností, vyplývajúcich z monitorovania 

a merania. Hodnoty z meraní je možné po vyhodnotení použiť ako jeden z 

mnohých ukazovateľov na zlepšenie EMS.  Sledovať je možné rôzne činnosti a 

charakteristiky, všetko záleží na rozsahu systému organizácie, preto by organizácia 

mala zvážiť aké merania v akom čase a akou metódou vykoná.  

Hodnotenie zhody 

Aby sa predišlo havarijnému stavu, organizácia v riadnom časovom intervale 

vykonáva hodnotenie zhody. Metodika hodnotenia je rôzna, v úvahu sa berie aj 

dostupná dokumentácia (vypracovaných plánov), ktorými organizácia disponuje. 

Hodnotenie zhody sa vykonáva rôznymi metódami – napr. auditom, dotazníkmi, 

meraním, inšpekčnými kontrolami, kontrolou zariadení a pod. Výsledkom týchto 

kontrol bude hodnotenie zhody/nezhody, ktoré je nutné archivovať v zmysle legi-

slatívnych predpisov.  

Nezhoda, nápravná a preventívna činnosť 

Vzniku nezhody spravidla predchádza súbor menších zanedbaných činností. 

Nezhoda je presnejšie definovaná ako odklonenie sa od stanovených požiadaviek 

postupov riadenia EMS. Význam riadenia nezhody spočíva v tom, že organizácia je 

ju schopná odstrániť ešte pred vznikom mimoriadnej alebo havarijnej situácie. 

Príčiny vzniku nezhody môžu byť aj nasledovné - odklonenie sa od environmentál-

nej politiky, dlhodobých a krátkodobých cieľov, zanedbané kontroly a podcenená 

údržba a veľa ďalších. Po identifikácii nezhody je nutné vykonať technicko-
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organizačné opatrenia na naplnenie prevádzkových požiadaviek. Je takisto 

výhodné, aby predstaviteľ manažmentu vypracoval harmonogram hodnotenia 

takýchto „nezhôd“. 

Riadenie záznamov 

Podobne ako dokumentácia tak aj záznamy podliehajú riadeniu. Požiadavky na 

riadenie záznamov nie sú odlišné, vyžadujú metodiku, vyhľadávanie, identifikáciu, 

ochranu a archivovanie.   

Interné audity 

Sú vykonávané podľa Plánu a Programu interných auditov spracovaných pred-

staviteľom manažmentu. Prostredníctvom interných auditov získava vrcholový ma-

nažment informácie, ktoré mu umožňujú identifikovať potenciálne rizikové časti 

EMS a prijímať odpovedajúce rozhodnutia k náprave resp. k zlepšovaniu systému na 

základe faktov. Audity sú vykonávané v súlade s normou STN EN 19 011.  

Preskúmanie manažmentom 

Vrcholový manažment v súlade so stanoveným plánom vykonáva preskúmanie 

EMS, pri ktorom posudzuje vhodnosť, primeranosť a efektívnosť manažérskeho 

systému. Proces je zameraný na posudzovanie možnosti zlepšovania a potrebu 

zmien vrátane environmentálneho zámeru spoločnosti, na ktoré je nutné koncen-

trovať sústredenie informácií, ktoré manažmentu zabezpečia objektívne 

preskúmanie. Skúmajú sa hlavne ○ výsledky auditov, ○ environmentálny zámer, ○ 

spoluúčasť zainteresovaných strán, ○ zmena právnych požiadaviek, ○ vedecko-

technický pokrok, ○ trhové preferencie.  

Certifikácia 

Celý proces implementácie EMS môže byť zavŕšený certifikačným auditom 

akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý v rámci externého auditu posúdi 

zhodu posudzovaného EMS s príslušným štandardom. V prípade zhody je certif-

ikačným orgánom vydaný organizácii Certifikát o zavedení a uplatňovaní 

manažérskeho systému v organizácii. Celý proces certifikácie pozostáva z nasle-

dujúcich krokov: 

− výber certifikačnej organizácie, 

− predcertifikačný audit a odstránenie nedostatkov, 

− certifikačný audit EMS. 
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UČIACA SA ORGANIZÁCIA 

Každá samostatne mysliaca organizačná jednotka (firma, podnik, organizácia), 

má vedomosť o konkurenčnej výhode podnikovej kultúry a jej význame pre jej 

podnikanie. Preto sa snaží vytvoriť silné spoločenstvo, ktoré si buduje vlastnú so-

ciálnu sieť a komunitu. Prezentuje sa takým spôsobom, že vytvára koreláciu medzi 

jednotlivými funkčnými celkami, redukuje vnútropodnikové konflikty, neistotu ale 

takisto využíva rôznorodé motivačné nástroje a zároveň pre zamestnancov vytvára 

prostredie spokojnosti a emočnej pohody. Kultúra učiacej sa organizácie je za-

ložená na princípe a schopnosti chcieť, vedieť a mať možnosť učiť sa, čo znamená, 

že zamestnanci by sami mali najlepšie vedieť ako „vylepšiť celkovú situáciu v orga-

nizácii“ pri pôsobení vhodných motivačných faktoroch. Takto formované predpo-

klady iniciujú schopnosti zamestnancov samostatne vytvárať analýzy a zlepšovať 

tak procesy „učiacej sa organizácie“. Pritom s  pojmom učiacej sa organizácie sa 

začíname častejšie stretávať až koncom minulého storočia. Podľa niektorých auto-

rov (Watkins, Marsick) je učiaca sa organizácia miestom, kde dochádza k učeniu na 

úrovni jednotlivcov, tímov, organizácie, dokonca i na úrovni komunity, s ktorou je 

organizácia v kontakte.  Je to trvalý, strategicky využitý proces, integrovaný a para-

lelne prebiehajúci spolu s pracovným procesom. Rozvíja spôsobilosť organizácie 

inovovať a rásť. Učiaca sa organizácia má zabudované systémy, ktoré podchycujú 

učenie a umožňujú jeho zdieľanie.“  

V prípade učiacej sa organizácie hovoríme o organizácii, ktorá sa snaží poznatky 

integrovať do svojej štruktúry, aplikovať ich pri svojej činnosti, a tým premietať do 

vlastných skúseností a byť tak schopná sa prispôsobiť rýchlo sa meniacim a čoraz 

viac komplikovanejším podmienkam prostredia. Požiadavka flexibility, adaptability 

a rýchlej reakcii na zmeny tak dala vznik novému prístupu zameraného na 

neustále učenie ako prioritnej konkurenčnej výhode organizácie.  

K základným predpokladom budovania učiacej sa organizácie patrí vytváranie 

vhodných pracovných podmienok manažmentom organizácie, optimálneho pra-

covného prostredia, využívanie vhodnej motivácie zamestnancov, pričom finančná 

odmena už nie je dostatočným motivátorom. Hybnou silou výkonu jednotlivca i 

úspechu organizácie sa stali potreba rastu, učenia sa a dosahovania ašpirovaných 

cieľov.  
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Učiaca sa organizácia je vybudovaná na systémovom myslení, osobnom maj-

strovstve, mentálnych modeloch, (ktoré predstavujú hlboko vryté predstavy o svete a 

ktoré ovplyvňujú nielen to, ako na okolité javy nahliadame a ako rozmýšľame, ale for-

mujú aj naše konanie), spoločne zdieľaná vízia a tímové učenie. 

Učiaca sa organizácia v dynamicky expandujúcej konkurencii má potenciál byť kon-

kurencie schopná nielen na národnom, ale aj medzinárodnom trhu. Zároveň koncept  

neustáleho zlepšovania poskytuje zamestnancom možnosť trvalej sebarealizácie, 

motivuje ich k vyšším výkonom a tímová spolupráca pri dôslednej komunikácií umožní 

prostredníctvom iniciatívy a podpory inováciu pôvodných individuálnych myšlienok, čo 

sa prirodzene odzrkadlí v konkurencie schopnosti organizácie. 

UČIACA SA ORGANIZÁCIA 

Problematika ochrany životného prostredia dnes úzko rezonuje s firemnou kul-

túrou, spoločensky zodpovedným podnikaní a s tým spojeným zavádzaním envi-

ronmentálnych systémov riadenia v organizácii. Každoročne je možné zaznamenať 

stále sa zvyšujúci záujem malých, stredných, ale aj veľkých podnikov o zavádzanie 

a certifikáciu EMS. Nejedná sa tu už len o štátny dopad v tejto oblasti daný legi-

slatívnym rámcom, ale o celosvetový program rozvoja. Ako jeden z príkladov, je 

napr. Škótsko, ktoré v roku 2007 prijalo reformu  rozvoja a investovalo takmer 1,6 

billióna libier na ekonomické, environmentálne a sociálne opatrenia, zamerané na 

rozvoj vidieka. Švajčiarsko začalo svoju reformnú politiku zameranú v poľnohospo-

dárskom priemysle už v roku 1993. Po referende v roku 1996 a od roku 1998 má 

krajina pridelené poľnohospodárske dotácie, podmienené zavedením a udržia-

vaním EMS. Ak docielime trvalo udržateľný rozvoj a organizácie budú svoje 

systémy riadenia budovať v súlade s uplatňovaním firemnej kultúry, ktorá bude 

podporovať takúto politiku, rozvoj s materiálovým zhodnotením, budeme schopní 

zachovať zveľadené životné prostredie pre ďalšie generácie. Environmentálne 

manažérske systémy, možno nie sú jednoznačnou odpoveďou na trvalo udrža-

teľný rozvoj, ale organizácie tak podniknú aspoň prvý krok, ktorým vytvoria pod-

mienky pre zachovanie prijateľného životného prostredia aj pre ďalšie generácie. 
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ÚVOD  

Ropné produkty sú základnou surovinou pre výrobu leteckých palív. Ponúkajú 

okrem najlepšej kombinácie energetického obsahu, výkonu, dostupnosti, ľahkej 

manipulácii a ceny aj riziká v oblasti energetickej bezpečnosti, klimatických zmien, 

dlhodobej dostupnosti a nárastu cien, čo prirodzene vedie k hľadaniu alter-

natívnych riešení. Aj keď súčasný letecký priemysel je vo vysokej miere odkázaný 

na pohonné jednotky spaľujúce klasické fosílne palivá, využívanie týchto palív nie 

je dlhodobo udržateľné práve z hľadiska obmedzených zdrojov surovín a vysokej 

záťaže na životné prostredie. Zároveň ceny pohonných hmôt, ktoré sa pohybujú v 

priamej závislosti od ceny svetovej ropy predstavujú významnú zložku prevádz-

kových nákladov lietadla. V blízkej budúcnosti sa očakáva neklesajúca cena ropy a 

ropa samotná predstavuje jeden z neobnoviteľných zdrojov, ktorého zásoby kle-

sajú. Z celosvetovej spotreby fosílnych pohonných hmôt pripadá na letectvo 10 % 

a unikajúcim emisiám skleníkových plynov oxidu uhličitého vznikajúcim pri 

spaľovaní prislúcha hodnota 2 %.  Náhrada fosílnych palív v leteckej doprave ob-

noviteľnými a alternatívnymi zdrojmi energie je náročná, ale zároveň nevyhnutná. 

Samozrejme, že nové riešenia musia byť koncipované s dôrazom na bezpečnosť a 

spoľahlivosť prevádzky motora a lietadla a celkovo bezpečnosť nesmie byť ohroz-

ená žiadnym spôsobom. 

ALTERNATÍVNE PALIVÁ V LETECTVE  

Keď vezmeme do úvahy alternatívne palivá pre dnešné letecké motory, sme sku-

točne obmedzení na alternatívne zdroje palív, ktoré sú odvodené od kerozínu. Nové 

koncepcie a prístupy uplatňovania alternatívnych energetických zdrojov súvisia s 

vývojom nových pohonných jednotiek, uplatňovaním nových technológií, ktoré idú 

nad rámec dnešných špecifikácií a požiadaviek. S tým sú spojené otázky ako:  

− potenciálna certifikácia,  

− kompatibilita s konvenčným leteckým palivom, 

− manipulácia s palivom v infraštruktúre.  

Alternatívne palivá pre letectvo tvoria nový koncept už od energetickej krízy v 

druhej polovici minulého storočia. Všetci predný výrobcovia na trhu leteckej do-

pravy sa zaoberajú skúmaním leteckých motorov  s využitím alternatívnych palív, 
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výsledkom čoho by malo byť zníženie nákladov na pohonné hmoty, zvýšenie bez-

pečnosti a pozitívny dopad na životné prostredie. 

Alternatívne zdroje palív pre leteckú dopravu  musia spĺňať základné požiadavky: 

− zabezpečená dostatočná zásoba, 

− zabezpečená dostatočná dodávka, 

− nesmú byť riadené faktorom fosílneho paliva, 

− zabezpečená dostupnosť paliva.  

Syntetické palivá 

V súčasnosti využívané syntetické palivá  pre prúdové motory sú produkované 

procesom Fischer–Tropsch. Tento proces umožňuje výrobu kvapalných 

uhľovodíkových palív zo zemného plynu, uhlia, živicovej bridlice a dokonca aj bio-

masy bez obsahu síry a aromatických zlúčenín, následkom čoho nedochádza pri 

spaľovaní k uvoľňovaniu žiadneho oxidu siričitého. Takto vyprodukované synte-

tické pohonné látky sú v súčasnej dobe výkonnostne a aj chemickým zložením 

porovnateľné s používaným konvenčným leteckým palivom. Vyznačujú sa 

výbornými vlastnosťami vo veľkom rozsahu teplôt. Pri vonkajších nízkych teplotách 

okolia majú dobrú viskozitu, vyšší vodíkovo-uhlíkový pomer vďaka nulovému ob-

sahu aromatických látok a síry, čo má za následok znížené percento emisií výfu-

kových plynov pri spaľovaní. Všetky tieto vlastnosti spolu s dobrým výkonom pre-

durčujú jednoduchosť doplnenia súčasných zásob palív syntetickými pohonným 

látkami. Palivo vzniknuté zmiešaním syntetického Fischer-Tropsch paliva s 

konvenčným  palivom predstavujú najľahšie technické riešenia v otázke alter-

natívnych palív pre prúdové lietadlá.   

Biopalivá 

Stále viac skloňovaný alternatívny zdroj pohonných hmôt je biomasa. Biomasa 

v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia a súčasne je to je-

den z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Jej kvapalné 

a plynné formy sú etanol, metanol, drevoplyn, bioplyn, ktoré je možné využiť ako 

palivo. Výhodou je, že ponúka nielen veľkú rôznorodosť vstupných surovín, ale aj 

univerzálne využitie v energetike. Hlavnou nevýhodou biomasy ako alternatívneho 

zdroja paliva je obsah veľkého množstva kyslíka v molekulárnej štruktúre, čím 

dosahujú nižší energetický obsah ako uhľovodíky, čoho dôsledkom je zmenšenie 

doletu pri využití týchto palív. 
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Biodisiel palivá 

Termín biodiesel v sebe zahŕňa veľké množstvo materiálov produkovaných zo 

živočíšnych tukov alebo rastlinných olejov. Zdroje pre výrobu tejto možnej alter-

natívy leteckého paliva k leteckému petroleju sú sójový olej, repka olejná, koko-

sový olej a palma. Ako palivo je používaný materiál, ktorý je výsledkom preesteri-

fikácie, procesu, v ktorom sú kombinované tuky a oleje s metylalkoholom, a tým 

sa dosiahne pretransformácia triglicerídov do metylester mastných kyselín s vlast-

nosťami podobnými konvenčnej motorovej nafte. 

Výhodami použitia biopalív sú: 

− nižšia uhlíková stopa v porovnaní s konvenčným leteckým palivom 

− rovnaký alebo vyšší energetický obsah v porovnaní s konvenčným le-

teckým palivom, 

− neohrozujú biodiverzity.  

Ďalšie alternatívne palivá 

V súčasnosti existujú popri biopalivám a syntetickým palivám ďalšie známe al-

ternatívne palivá spomínané ako eventuálne možnosti pohonných hmôt 

Alkohol – ako je butanol, metanol, etanol je taktiež možné využiť ako pohonné 

látky, ale vyznačujú sa veľmi zlými vlastnosťami spaľovania a vďaka prítomnosti 

kyslíka v ich molekulárnej štruktúre majú nízky energetický obsah. Pre komerčné 

letectvo sú ale v tejto dobe prakticky nepoužiteľné.  

Metán – využitie metánu ako zložky zemného plynu je vynútené dosiahnutím 

jeho kvapalného stavu, čo znamená jeho uskladnenie pri kryogénnych teplotách a 

koncepcie nového druhu pohonných jednotiek a vytvorenie nových podmienok 

skladovania, distribúcie a prepravy.  

Vodík – je najviac skloňovanou environmentálnou alternatívou oproti rope. 

Výroba si vyžaduje veľké množstvo elektrickej energie získanej z iných druhov 

energií a potrebu rozsiahleho zdroja čistej vody. Napriek jeho čistote horenia a 

neemitovaní žiadnych emisií oxidu uhličitého vzniká tu rad problémov s jeho výro-

bou, manipuláciou a uskladnením. Jeho perspektívne využite je v jeho aplikácii v 

palivových článkoch použitých na pohon lietadla. 
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ELEKTRICKÉ POHONNÉ SYSTÉMY  

Vývoj elektrických pohonných systémov ponúka v dlhodobom horizonte per-

spektívny prístup pozitívnych dopadov leteckej dopravy na životné prostredie a 

globálnu klímu. Elektrické systémy pomocou, ktorých je lietadlo schopné pohybu, 

sú konštruované z palivových článkov, solárnych panelov alebo napájacích batérií. 

Solárny článok 

Výskum solárnych lietadiel prebieha už od roku 1980 v NASA. Koncepcia 

solárneho lietadla je v podstate veľmi jednoduchá. Lietadlo vybavené solárnymi 

článkami, ktoré pokrývajú najčastejšie jeho krídla, chvost a niekedy aj časť trupu, 

získava slnečnú energiu vyžarovanú slnkom, aby bolo umožnené napájanie 

systému pohonu a riadiacej elektroniky pri súčasnom nabíjaním batérie preby-

točnou, zvyškovou energiou. Dostupná elektrická energia z batérie je neskôr vy-

užívaná na pohon lietadla prevažne počas noci, za súmraku, pri východe, ako aj 

západe slnka. Vôbec  prvý uskutočnený let za pomoci solárnej energie bol 4. 

novembra 1974 diaľkovo ovládaným lietadlom s pomenovaním SUNRISE II. Za 

prvý vykonaný let aj počas noci, môžeme považovať rekordný let podniknutý 7. 

apríla v roku 2010, ktorý posunul hranice techniky a technológií solárnych lietadiel. 

Celková dĺžka času stráveného v oblakoch lietadla Solar Impulse porovnateľného 

svojím rozpätím krídel s Airbusom A340 bola vyše 26 hodín vďaka malej spotrebe 

elektrickej energie čerpanej z batérií. Lietadlo s rozpätím krídel 63,4 m dosiahlo 

maximálnu výšku letu 8 564 metrov nad morom pri priemernej rýchlosti 70 

km/hod. Hlavným limitujúcim faktorom pri lietadlách poháňaných solárnymi pa-

nelmi je hmotnosť, ktorá v dôsledku umiestnenia panelov na povrchu tela lietadla 

zvyšuje hmotnosť, tak ako aj batérie potrebné na ukladanie zvyškovej energie, čím 

sa zákonite zvýši aj spotreba získanej energie pri prevádzke. 

Vesmírna solárna energia 

Využitie slnečného žiarenia prostredníctvom solárnych článkov na pohon lieta-

dla nie je jediným možným riešením, ktoré nám ponúka žiarenie Slnka. Zúročenie 

slnečnej energie je možné aj na základe vybudovania vesmírneho solárneho prie-

storu. „Space Solar Power“ vesmírna solárna energia známa tiež pod pome-

novaním „Solar Based Solar Power (SBSP)“ vesmírny priestor solárnej energie, je 

ďalšou možnou alternatívou zdroja energie. Vesmírny priestor solárnej energie 

zhromažďuje energiu priamo zo slnečného žiarenia prostredníctvom veľkých 
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solárnych panelov umiestnených na satelitoch obežnej dráhy vo vesmíre a 

prenáša ju na Zem respektíve do lietadiel. Pozitíva tohto prístupu sú:  □ žiadne 

emisie skleníkových plynov na rozdiel od použitia ropy, plynu alebo etanolu pri 

poháňaní lietadla, □ priestor vesmírnej solárnej energie neprodukuje škodlivý 

odpad ako jadrové elektrárne, ktorý musí byť bezpečne uložený a strážený, □ v 

porovnaní s pozemnými solárnymi a veternými elektrárňami je solárny priestor k 

dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni v obrovských množstvách a plynie bez 

ohľadu na oblačnosť, denné svetlo alebo vietor, □ priestor vesmírnej solárnej 

energie nie je lákavým terčom teroristov ako iné druhy elektrárni, predovšetkým 

jadrové, □ môže byť exportovaný do hociktorého z miest na svete. Na druhej stra-

ne negatívmi sú: □ vysoké náklady na vývoj, □ vysoké požiadavky na technológie a 

vybudovanie vesmírnej infraštruktúry: uskutočnenie konceptu si vyžaduje 

šetrnejšie rakety, čo spôsobuje navýšenie požiadaviek a nákladov, □ väčšia 

prevádzka a výstavba na obežnej dráhe: obrovské množstvo energie si vyžaduje 

veľké solárne satelity. 

Koncepcia priestoru vesmírnej solárnej energie si vyžaduje potrebné 

konštrukčné a technologické zmeny lietadiel a letiskových systémov. Lietadlo musí 

byť vybavené zariadením na príjem a premenu získanej energie na elektrickú 

energiu. K získaniu energie je potrebné vybudovať satelitnú infraštruktúru a na-

inštalovať do vesmíru.  

Palivové články 

Tieto predstavujú ďalší vývojový trend v oblasti pohonu. Princíp palivového 

článku je známy už dlho a k jeho výraznejšiemu uplatneniu prispel až kozmický 

program prebiehajúci v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Palivový článok 

je elektromechanické zariadenie, reaktor, ktoré premieňa vodík nesprostredkova-

ne na elektrickú energiu, a to spojením vodíka z paliva s kyslíkom zo vzduchu v tzv. 

„suchom spaľovaní“ pri zvýšenej produkcii čistej vody a tepla. Programom sa 

preukázala jeho bezpečnosť ako zdroja elektrickej energie v porovnaní s energiou 

generovanou jadrovým reaktorom, ako aj nižšia cena v porovnaní so solárnym 

článkom. Samotné články predstavujú prevádzku leteckej prepravy bez emisií 

skleníkových plynov oxidu uhličitého a tichšie motory ako pri pohone 

uhľovodíkovým palivom. Dosahovaná vysoká účinnosť a veľmi nízka environ-

mentálna záťaž patrí medzi ich najpodstatnejšie vlastnosti. Odlišnosť od batérií je v 
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ich nepretržitej produkcii elektrickej energie za účasti kyslíka na spustenie a 

konštantného zdroja paliva. 

VZŤAH VÝROBCOV LIETADIEL K ALTERNATÍVNYM ZDROJOM  

Dvaja najväčší výrobcovia lietadiel sa angažujú v oblasti alternatívnych palív pre 

letectvo nezávisle od seba. Táto problematika nie je cudzia ako Airbusu, tak ani 

jeho najväčšiemu konkurentovi Boeingu. 

Spoločnosť Airbus je priekopníkom implementácie udržateľných zdrojov a bio-

palív v letectve, prostredníctvom ktorých sa docieli zníženie emisií oxidu uhličitého 

unikajúceho do ovzdušia.  

Prvým krokom k uplatňovaniu alternatívnych palív v leteckej doprave bol v ro-

ku 2008 trojhodinový let lietadla Airbus A380 poháňané syntetickým palivom 

spracovaným procesom Fischer-Tropsch, z letiska Filton vo Veľkej Británii. Druhý 

komerčný let s použitím rovnakého paliva nasledoval v roku 2010 spoločnosťou 

United Airlines pri prevádzke lietadla Airbus A319. Ďalšie lety s využitím alter-

natívnych palív boli vykonávané spoločnosťami Qatar Airways, Tam Brazília, Lufta-

hansa prevádzkujúcimi lietadla Airbus. Skúšobné a výskumné lety preukázali 

možnosti nahradenia fosílnych palív syntetickými biopalivami bez nutnej modi-

fikácie používaných typov lietadiel. Airbus v kooperácii s Európskou komisiou, 

poprednými výrobcami biopalív a leteckými spoločnosťami dal popud na 

urýchlené zavádzanie biopalív v európskom letectve. Spoločné úsilie celého 

odvetvia s názvom „Biofuel Flightpath“ oznámené v júni 2011 stanovuje jasné 

míľniky, ktoré sa zameriavajú na ročnú produkciu dvoch miliónov ton biopalív 

produkované udržateľným spôsobom pre letectvo do roku 2020. Týmto plánom 

sa podporuje a zdôrazňuje potreba výstavby priemyselných výrobných závodov 

biopalív. 

V súčasnej dobe výrobca lietadiel Airbus pri dosahovaní cieľov v oblasti alter-

natívnych palív spolupracuje aj s ďalšími spoločnosťami, ako sú národnou rumun-

skou leteckou spoločnosťou Tara pre využitie bio-petrolejových palív vyrobených 

pre tryskové motory, Iberia Airlines na podporu iniciatívy zameranej na rozvoj 

španielskeho „hodnotového reťazca“ pre trvalo udržateľné alternatívne biopalivá, 

s Austráliou pri prevedení eukalyptusových stromov na alternatívne palivá pro-

stredníctvom procesu nazývaného „pyrolýza“, a pod. 
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Spoločnosť Airbus odhaduje pokrytie 30 % komerčných letov trvalo udrža-

teľnými biopalivami už v roku 2030.  

Tak ako uplatňovanie biopalív ako alternatívneho zdroja pohonu lietadiel tak aj 

uplatnenie palivových článkov ako zdroja elektrickej energie znamenajú pre spo-

ločnosť Airbus jednu z nádejných technológií a predstavujú vysoký potenciál v 

dosahovaní výrazného poklesu vonkajšieho hluku, spotreby paliva a emisií 

skleníkových plynov oxidu uhličitého. Spoločnosť Airbus so svojimi partnermi, 

producentom Michelin a Nemeckým národným výskumným centrom pre letectvo 

a kozmonautiku uskutočnili výskum, ktorý bol zameraný na integráciu palivových 

článkov na palube lietadla. Pri testovacích letoch civilného lietadla Airbus A320 sa 

palivové články využívali ako zdroja elektrickej energie pre zálohové systémy lieta-

dla. V priebehu letu produkoval systém palivových článkov až 20 kW elektrickej 

energie. Systém poháňal elektrické motorové čerpadlo slúžiace pre hydraulický 

záložný okruh lietadla na kontrolu kridielok, smerovky a výškovky. Výskumný pro-

jekt začínal aplikáciou najjednoduchších a s postupným pridávaním nasledujúcich 

technológií s cieľom dosiahnutia multifunkčného systému palivových článkov vy-

užívaných lietadlami. 

Spoločnosť Boeing sa zameriava podobne ako spoločnosť Airbus na výrobu 

udržateľných leteckých biopalív vyrábaných z obnoviteľných zdrojov, ktoré nekon-

kurujú pestovaniu potravinárskych plodín. Pri vytváraní globálnej infraštruktúry 

prevzala vedúcu úlohu a podporuje prijatie noriem trvalej udržateľnosti biopalív 

pre letectvo. Od roku 2008 prebiehali letecké skúšky vykonávané leteckými spo-

ločnosťami a vojenskými subjektmi pri prevádzke lietadiel Boeing poháňanými 

biopalivami.  

Spoločnosť Boeing je zakladajúcim členom Skupiny pre trvalo udržateľné le-

tecké palivá, ktorá pracuje na znížení emisií skleníkových plynov vypúšťaných pri 

prevádzke komerčného letectva. US Air Force schválil pre celú flotilu lietadiel 

Boeing C-17 Globemaster III neobmedzenú letovú prevádzku s využitím biopalív. 

Dátum 12. apríl 2012 predstavuje zlom v histórií výrobného konzorcia Boeing. V 

tento deň vzlietol Boeing 787 Dreamliner kombinujúci v sebe pohodlie, s účin-

nosťou paliva s produkciou emisií skleníkových plynov oxidu uhličitého nižších o 30 

%, v porovnaní s podobnými v súčasnosti využívanými veľkými lietadlami. Hodnotu 

30 % znížených emisií tvorí 10 % pokles vďaka použitiu biopaliva a zvyšných 20 %  

sa dosiahlo uplatnením technologických pokrokov, ktoré v sebe Dreamliner skrýva. 
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Svetový výrobca lietadiel Boeing upriamuje pozornosť nielen k aplikáciam a vy-

užívaniu alternatívnych palív a solárnych článkov jeho lietadlami, ale vykonáva aj 

výskum perspektívnych aplikácií systémov palivových článkov, prostredníctvom 

ktorých sa dosiahne už niekoľkokrát spomínané a žiadané zníženie emisií 

skleníkových plynov oxidu uhličitého a zvýšenie energetickej účinnosti. 

Práve Boeing vykonával na základe výsledkov skúšobných letov v roku 2008 

vôbec prvý let lietadla s posádkou poháňaný za účasti vodíkových palivových 

článkov, ktorý znamenal medzník v histórii letov. Spoločnosť Boeing vidí per-

spektívne možnosti využitia vodíkových palivových článkov vo funkcii núdzového 

záložného napájania elektrickou energiou v lietadle. V kooperácii so Sandia Natio-

nal Laboratories skúma ich aplikáciu v oblasti vojenských a komerčných lietadiel, 

ktoré v súčasnosti pre poskytnutie záložnej energie v kritických subsystémoch pri 

mimoriadnych udalostiach využívajú rôzne iné technológie. 

ZÁVER  

Súčasná vysoká cena ropy podporuje hľadanie alternatívnych palív, ktoré 

môžu poskytnúť bezpečnosť a stabilnú cenu pohonných hmôt a ich dodávok. 

Práce na rozvoji alternatívnych palív v letectve sa už naplno rozbehli a letecká 

doprava sa stane lídrom v tejto oblasti. Aby sa alternatívne palivo vedelo pre-

sadiť, musí spĺňať environmentálne výhody, pri plnom zohľadnení životného 

prostredia a nákladov na jeho výrobu. Je taktiež nutné identifikovať politiku a 

koncepciu požadovanú k uvedeniu alternatívnych palív na trh. Alternatívne pa-

livá sa môžu významným spôsobom podieľať na perspektívnom raste leteckej 

dopravy. Je však potrebné zdôrazniť, že do úvahy treba brať celý reťazec udalostí 

a nielen emisie z leteckých motorov, ale aj energetické trhy a taktiež investície 

do vývoja a výroby alternatívnych palív a ich potenciálnych zdrojov. Každá zo 

spomínaných alternatív napĺňa  požiadavku dosiahnutia zníženia emisií 

skleníkových plynov oxidu uhličitého, a zároveň zníženú spotrebu konvenčného 

paliva súčasnosti, čo má za následok pokles závislosti na rope. 

Zároveň perspektívnym zdrojom elektrickej energie sa javí využívanie pa-

livových článkov v leteckej doprave. Najviac sú skloňované v spojitosti s bezpi-

lotnými vzdušnými prostriedkami, ako aj prostriedkami s malými posádkami, pre 

ktoré predstavujú dostačujúci primárny zdroj. Tieto zdroje elektrickej energie 

prezentujú nádejnú technológiu produkcie potrebnej energie pre vedľajšie 
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systémy predovšetkým veľkých komerčných lietadiel, ako sú navigačné a hy-

draulické systémy. 
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WSTĘP 

W firmach powstaje trzy czwarte produktu krajowego, 84 procent osób  

w województwie świętokrzyskim docenia wkład przedsiębiorców w zamożność 

kraju. Produkt krajowy przypadający na mieszkańca wzrósł o 10 procent w okresie 

od 2009 roku do 2012 roku. Z danych GUS w roku 2012 wynika, że co tydzień  

w regionie rejestrowanych jest około 170 firm. Po trzech latach połowa nowych 

firm nadal istnieje i się rozwija. W regionie świętokrzyskim jest 31 razy więcej 

podmiotów prywatnych niż publicznych. Majątek firm w województwie święto-

krzyskim wzrósł w latach 2004-2012 o 25 procent i w roku 2012 wyniósł do 22,7 

tysiąca złotych na każdego mieszkańca regionu. W województwie świętokrzyskim 

mamy ponad 4 grosze zysku z każdej złotówki sprzedaży w 2012 roku. W sferze 

badań i rozwoju w przedsiębiorstwach regionu pracuje tylko 363 osoby. Przychody 

firm w województwie świętokrzyskim wzrosły 39 procent w latach 2005 – 2012. 

Blisko 83 procent firm w województwie świętokrzyskim przynosi zyski. Dokładnie 

707 mln zł wyniosły w regionie inwestycje w środowisko i gospodarkę wodną  

w 2010 roku, a przedsiębiorcy województwa świętokrzyskiego sfinansowali 33 

procent z nich. Do 2012 roku 363 firny były zarejestrowane w tym sektorze. Więk-

szość miejsc pracy jest w przedsiębiorstwach. W sektorze prywatnym pracuje 

cztery razy więcej ludzi niż w publicznym. W 2010 roku to głównie przedsiębiorcy 

stworzyli 14,7 tys. miejsc pracy [dane GUS]. 

DEFINICJA MŚP 

Obecnie obowiązująca definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) 

weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 

70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 

364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało 

wydane rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje po-

mocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 214 z 9.08.2008, 3), które stosuje się w przypadku udzielania MŚP po-

mocy publicznej. Definicja MŚP ma zastosowanie do wszystkich polityk, progra-

mów i działań, jakie Komisja Europejska realizuje wobec małych i średnich przed-

siębiorstw (MSP) [Lewandowski, Malik, Miszewski 2000]. 
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Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  

z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspól-

nym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie  

w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3). Definicje 

określone w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej obowiązują wprost  

i są stosowane bezpośrednio na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w związku z tym, niezależnie od regulacji krajowych (poza Konstytu-

cją RP). 

Definicja MŚP została także zawarta w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (ustawa SDG), która została wprowadzona dla potrzeb 

stosowania przepisów rozdziału 5 ustawy SDG o kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy. Zawarte w ww. ustawie zapisy dotyczące kwalifikowania MŚP mają 

charakter kryteriów ilościowych i zgodnie z jej zapisami (art. 104 – 110): 

− za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co naj-

mniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio-

rocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze 

sprzedaży nie przekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów jego bi-

lansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 mln euro; 

− za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał śred-

niorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji  finan-

sowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub 

sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro [Dach 

2001]. 

Określenie kategorii MSP w ustawie SDG opiera się na ww. progach zatrudnie-

nia oraz wielkości realizowanego obrotu lub sumy aktywów jego bilansu sporzą-

dzonego na koniec roku. Ustalając takie kryteria w 2004 r., przy opracowywaniu 

ustawy SDG posiłkowano się definicjami MŚP ustalonymi dla celów udzielania 

pomocy publicznej w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 

stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 

pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10  

z 13.01.2001, z późn. zm.) [MGiP 2005]. 
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Definicje przyjęte w ustawie SDG mają charakter uproszczony w stosunku  

do określonych w tym rozporządzeniu i są dostosowane do możliwości prostego 

ustalenia przez organ sprawdzający przystępujący do kontroli, do jakiej kategorii 

dane przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować, co pozwala na właściwe i zgodne  

z prawem ustalenie czasu trwania kontroli. Definicje MŚP w ustawie SDG nie mają 

zastosowania do celów udzielania pomocy publicznej, bowiem w tym zakresie 

wiążące jest rozporządzenie WE. 

PRZEDSIĘBIORCY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Bez wątpienia na rozwój województwa świętokrzyskiego mają wpływ funkcjo-

nujące na jego terenie MŚP. W województwie świętokrzyskim aktywnych przed-

siębiorców jest ponad 50 tysięcy. Gdy popatrzymy na mapę Polski, województwo 

świętokrzyskie sytuuje się w przemyśle na umiarkowanie wydajnym poziomie, 

natomiast w budownictwie ma dobre wyniki. Region świętokrzyski ma bardzo 

rozdrobnione rolnictwo, ale sporo efektywnych specjalistycznych gospodarstw 

sadowniczych i warzywniczych, oraz rozwinięty przemysł spożywczy. Mało jest 

natomiast spółek z kapitałem zagranicznym. Województwo świętokrzyskie ma 

natomiast wiele atrakcji turystycznych od zabytków Sandomierza i Opatowa, przez 

Kielce, po gołoborza w Górach Świętokrzyskich i Park Jurajski w Bałtowie.  

I co najważniejsze wszędzie tysiące ludzi przedsiębiorczych, chcących otwierać 

własne działalności gospodarcze. Ale przedsiębiorczość na tym terenie nie zaczęła 

się w III Rzeczypospolitej. Przeciwnie, to region o niezwykle silnych tradycjach 

przemysłowych Zagłębia Staropolskiego. Począwszy od paleolitycznych kopalni 

hematytu, używanego do produkcji barwnika do malowania ciała, przez neolitycz-

ne kopalnie krzemienia i warsztaty krzemieniarskie, gdzie produkowano noże, 

groty do oszczepów i gładzone siekierki, przez starożytne hutnictwo datowane na 

II – III wiek, na Centralnym Okręgu Przemysłowym II Rzeczpospolitej i jego fabry-

kach zbrojeniowych kończąc. W II połowie XIX wieku pracowało tu ponad 140 

kuźnic. Tu też na początku XVII wieku powstały pierwsze wielkie piece. Wydoby-

wano także rudy miedzi i ołowiu, przetapiano je na metale, odciągano srebro. 

Produkowano wyroby z metali od gwoździ do szabli, broni palnej i armat. Eksploa-

towano złoża kamienia, wapieni, marmurów. Zakłady hutnicze i kopalnie zaczęły 

podupadać dopiero w II połowie XIX wieku, gdy konkurencyjne okazały się nowe 

technologie stosowane w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1990 roku do Polski powrócił 
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system rynkowy. Ma od 20 lat bezprecedensowy wzrost gospodarczy, powstały 

tysiące firm, dziesiątki tysięcy ludzi stało się przedsiębiorcami. W latach 2000-2011 

wynagrodzenia realne zwiększyły  się w Polsce o 32,9 procent, liczba bezrobotnych 

zmniejszyła się z 2,7 mln do 2,0 mln. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 30,7 procent. 

Przybyło 2,4 mln mieszkań (było ich 13,4 mln w roku 2012). Eksport wzrósł sze-

ściokrotnie do prawie 190 mld dolarów. Produkt krajowy brutto jest ponad poło-

wę wyższy niż 2000 roku i ponad 2 razy wyższy niż u progu przemian. W regionie 

świętokrzyskim w 2000 roku produkt krajowy brutto na mieszkańca wynosił  

14870 zł, w 2009 roku wyniósł do 27333 zł, czyli był o 84 procent wyższy [BDL 

GUS]. Wzrost dosyć duży, nawet jeżeli uwzględnić 28 - procentową inflację w tym 

czasie. Przedsiębiorcy i firmy mają w tym decydujący udział. Województwo świę-

tokrzyskie nie jest dziś w czołówce gospodarczej Polski, ale jego przedsiębiorcy 

mają tu wiele powodów do dumy. Rozwija się rolnictwo i sadownictwo, przemysł 

metalowy i materiałów budowlanych. Kielce konkurują z Poznaniem o miano naj-

ważniejszego ośrodka wystawienniczego w kraju. Choć brakuje kapitału, rozwija 

się sektor turystyczny i uzdrowiskowy, mało jest regionów z taką liczbą parków 

narodowych, krajobrazowych, oraz zabytków. Co roku kilka zagranicznych firm 

lokuje tu swoje inwestycje, a tysiące innych zakładają i rozwijają polscy przedsię-

biorcy. To pokazuje, że jest tu sprzyjający klimat dla biznesu. Wystarczy spojrzeć, 

ile firm działa w obszarze telekomunikacji i informatyki (ponad 1300). Rozszerza 

się dostęp do szerokopasmowego Internetu. Do 2012 roku miało do niego dostęp 

30 procent gospodarstw domowych. W rolnictwie region świętokrzyski ma setki 

nowoczesnych gospodarstw rodzinnych, które są równie efektywne jak mikrofilmy 

przemysłowe czy usługowe [BDL GUS]. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej 

województw Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową świętokrzyskie jest na 13 

miejscu, ale silnym punktem jest bezpieczeństwo powszechne. Region świętokrzy-

ski może rozwijać się dalej dzięki przedsiębiorcom i turystyce. Według danych GUS 

zakwaterowanie i gastronomia przynoszą 1,2 procenta wartości dodanej wytwo-

rzonej w dużych firmach w województwie świętokrzyskim. Turyści przyjeżdżają tu 

ze względu na unikalne zabytki  - m.in. w  Sandomierzu (Stare Miasto), Opatowie  

i Wiślicy (kolegiaty), Wąchocku (opactwo cystersów), czy Świętym Krzyżu (sanktua-

rium benedyktynów). Są też obiekty historyczne i turystyczne, których źródła tkwią 

głęboko w gospodarce i przedsiębiorczości. Znane jest Muzeum Starożytnego 

Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. Jedną z najnowszych atrakcji tury-
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stycznych świadczącą o zmyśle przedsiębiorczości jest Park Jurajski  w Bałtowie 

[Encyklopedia Historii …]. 

ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO 

W ciągu ostatnich lat produkt krajowy wzrósł o blisko 10 procent. Trzy czwarte 

z niego powstaje w gospodarce, w sferze budżetowej – jedna czwarta. Potwier-

dzają to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, aż 84 procent z nich zgadza 

się ze stwierdzeniem, że to przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu Polski. 

W województwie świętokrzyskim powstaje 2,6 procent polskiego PKB. Region ten 

nie jest tak bogaty jak Mazowsze z Warszawą, ale dystans do Europy stale się 

zmniejsza. W 2003 roku produkt krajowy w Polsce na jednego mieszkańca liczony 

według siły nabywczej, wynosił mniej niż 50 procent średniej w Unii Europejskiej.  

 

 

Ryc. 1. Wartość dodaną, która jest liczbowo zbliżona do PKB, wypracowują przede wszystkim 

przedsiębiorcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Eurostat. 
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W 2011 roku wyniósł już 65 procent i można być pewnym, że wskaźnik ten cią-

gle rośnie. Produkt krajowy jest niezwykle ważny, ale dla  jakości życia istotne są 

także walory natury czy bezpieczeństwo. W tych kategoriach województwo świę-

tokrzyskie ma bardzo dobrą pozycję na tle innych regionów [Centrum Badania 

Opinii Społecznej …]. W województwie świętokrzyskim w latach 1999 – 2009 PKB 

wzrósł o 97,1 procent i wyniósł 34,7 mld złotych w roku 2009. Produkt krajowy na 

jednego mieszkańca w województwie świętokrzyskim wyniósł 27,3 tys. złotych  

w roku 2012. Przedsiębiorcy wypracowali 3/4 całego produktu krajowego. Święto-

krzyski  PKB stanowi 2,6 procenta PKB Polski [BDL GUS]. 

POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

W województwie świętokrzyskim jest 4,8 tysiąca spółek prawa handlowego  

i 7,1 tysiąca cywilnych, prawie 83,4 tysiąca osób fizycznych, które zarejestrowały  

działalność gospodarczą. W 2011 roku ok. 8,8 tysiąca osób rozpoczęło swoją przy-

godę z biznesem. Nowe przedsiębiorstwa nie zawsze odniosły sukces, z natury jest 

to związane z ryzykiem, błędami w zarządzaniu, nietrafionym produktem, zbyt silną 

konkurencją, która nie wpuści na rynek debiutanta. Wszystko to sprawia, że co dru-

ga nowo otwarta firma zamyka działalność w ciągu trzech lat istnienia. 

W sumie na koniec 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowane 

było 105906 podmiotów gospodarczych, w tym 3,3 tysiąca w sektorze publicznym,  

a prywatnym 102,6 tysiąca. Z badań GUS wynika, że aktywnych firm jest ponad 49 

procent. W 2011 roku było ich 51758. 96 procent z nich to mikrofirmy, najczęściej 

jedno- i dwuosobowe. Aktywne firmy w 2011 roku: mikroprzedsiębiorstwa (do 9 

pracujących) to 49688, małe (10-49 pracujących) to 1394, średnie (50-249 pracują-

cych) to 404, duże powyżej 249 pracujących to 74 (dane za 2010 rok). Mamy 37 

aktywnych firm na 1000 mieszkańców. We wszystkich pracuje 206516, średnio 

ponad 4 osoby w firmie. Średnio każda firma w 2010 roku miała przychody 1,4 mln 

złotych od 04 mln złotych w firmach mikro do 292,8 mln złotych w dużych przedsię-

biorstwach [BDL GUS]. W 2012 roku w województwie świętokrzyskim rozpoczęły 

działalność 8794 nowe firmy, a w 2013 roku w powstały kolejne 9564 nowe firmy, 

co pokazuje dodatni trend. Obecnie w Kielcach działa 16 000 podmiotów w postaci 

indywidualnej działalności gospodarczej [Centralny Ośrodek Informacji Gospodar-

czej]. Na koniec 2013 r. w województwie świętokrzyskim zarejestrowanych  było 

109,9 tys. (109 882), sektor prywatny 106,6 tys. natomiast w roku 2012 niewiele 
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mniej ponieważ 108068 podmiotów co również pokazuje trend dodatni w skali 

globalnej całego województwa [GUS 2014]. 

Tabela 1. Liczba firm ogółem w województwie świętokrzyskim] 

 Do 9 10-50 pracowni-
ków 

50-249 249 i więcej 

2012 4759 69717 67099 60708 

2013 5028 70614 64640 61441 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Rynek pracy w województwie święto-

krzyskim w 2013. 

 

Ryc. 2. Struktura pracujących w firmach aktywnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W województwie świętokrzyskim jest 141 tys. gospodarstw rolnych, w więk-

szości małych. Większość tych gospodarstw nie przynosi dochodu, ponieważ nie 

sprzedaje swoich produktów. Z przeprowadzonych badań efektywności ekono-

micznej gospodarstw rolnych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej wynika, że z obserwowanych ponad 700 gospodarstw rolnych  

w Polsce, ponad 5 tys. prowadzi rachunkowość rolniczą, dzięki czemu możemy się 

dowiedzieć jakie mają przychody i koszty. W województwie świętokrzyskim,  

w badaniach przeprowadzonych w roku 2010 uczestniczyło 97 efektywnych eko-

nomicznie małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych, prowadzących 
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rachunkowość rolniczą. Badania pokazały, że średnie aktywa efektywnego gospo-

darstwa rolnego wynoszą 1,3 mln. zł, a liczba pracujących w nim osób wynosi 

prawie 3, natomiast ich przeciętna produkcja wyniosła 357 tys. zł. Roczny czas 

pracy własnej w gospodarstwie wynosi 4819 godzin, czyli w każdym pracuje średnio 

licząc 2,0 osoby na pełnym etacie (8 godzin dziennie), do tego 1483 godziny rocznie 

pracy najemnej co daje średnio licząc 0,67 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Zatem globalnie w województwie świętokrzyskim w rolniczej mikrofirmie pracuje  

w sumie przeciętnie prawie 3 osoby, gospodarując  na 42,3 ha ziemi własnej i dzier-

żawionej, a wartość tej produkcji wynosi 357133 zł, co pokazuje, że jest ona dużo 

wyższa niż w przeciętnej mikrofirmie w województwie świętokrzyskim, gdzie wynosi 

436 tys zł. Dochód rodzinnego gospodarstwa rolnego w województwie świętokrzy-

skim wyniósł w 2010 roku 143 tys. zł, a w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną  

z rodziny 72 tys. zł rocznie. Niezwykle ważną informacją jest, że przychody gospodar-

stwa rolnego to 95 procent obrotów mikrofirmy z województwa świętokrzyskiego.  

Z raportów i badań FADN przeprowadzonych w 2010 wynika, że w województwie 

świętokrzyskim jest 141244 gospodarstw rolnych, ale tylko 3881 ma powierzchnię 

powyżej 15 ha. W roku 2011 rolnicy sprzedali w skupie produkty roślinne za 346 mln 

zł, a zwierzęta za 682 mln zł.1 

MAJĄTEK FIRM W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

W województwie świętokrzyskim środki trwałe brutto miały w 2010 roku 

wartość 65 mld zł. Ponad połowa tego majątku należy do przedsiębiorców  

i przedsiębiorstw oraz rolników. Pozostała część to drogi, mosty, linie kole-

jowe, budynki publiczne, szkoły, szpitale, mieszkania. Stąd opinia 90 procent 

mieszkańców regionu świętokrzyskiego, że przedsiębiorcy są zamożni. To 

opinia uzasadniona do średnich i dużych firm, jednak dużą część, bo aż po-

nad 95 procent stanowią małe firmy, których majątek jest niewielki. Średni 

majątek mikrofirmy (do dziewięciu zatrudnionych) w Polsce wynosi 101 tys. 

zł. Środki trwałe na mieszkańca województwa świętokrzyskiego wynosiły  

w 2010 r. 22,7 tys. zł., a w roku 2012 wyniosły 17,7 tys. zł. Środki trwałe  

w okresie 2004 -2012 wzrosły o 28,2 procent. Środki trwałe w przedsiębior-

stwach w województwie świętokrzyskim  maszyny, budynki, urządzenia są 
                                                           
1 System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych 
FADN i powszechny spis rolny w 2010 r. 
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warte 28,7 mld zł., ponad 5mld zł. warte są środki trwałe w rolnictwie. Akty-

wa obrotowe mają wartość 15,7 mld. zł. [GUS 2010].  

PRZYCHODY FIRM 

Bez zysków firm nie byłoby rozwoju gospodarczego, ponieważ z nich fi-

nansowane są innowacje i inwestycje, oraz tworzone są nowe miejsca pracy. 

Jak wynika z definicji zysk to nadwyżka przychodów nad kosztami, ale żeby 

uzyskać przychody potrzebne są towary lub usługi, na które jest popyt, wów-

czas konsumenci oceniają, że przedsiębiorcy są pożyteczni. W województwie 

świętokrzyskim tak uważa 84 procent mieszkańców. Ponad 65 procent 

mieszkańców regionu świętokrzyskiego i dwie trzecie w całej Polsce uważa, 

że przedsiębiorcy pracują więcej niż inni [BDL GUS]. W większości powiatów 

województwa świętokrzyskiego produkcja sprzedana przemysłu jest wielo-

krotnie większa niż dochody samorządów (nawet 12 razy). Tylko w dwóch 

powiatach mniejsza – tam gdzie nie ma dużych przedsiębiorstw. Do 2012 

roku na giełdę zdecydowało się wejść tylko siedem firm z województwa 

świętokrzyskiego. Ostatnie lata były niezwykle trudne dla firm z sektora bu-

downictwa, materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz, a takie dominu-

ją w regionie świętokrzyskim. Obok rynku podstawowego na warszawskiej 

giełdzie istnieje także rynek NewConnect, przeznaczony dla młodych firm 

działający przede wszystkim w sektorze tzw. Nowych technologii. Ich aktywa 

to głównie walory intelektualne założycieli, pomysły i patenty. W wojewódz-

twie świętokrzyskim  do 2012 było pięć spółek notowanych na NewConnect.1 

Inwestycje są najważniejsze dla rozwoju, dlatego prywatni przedsiębiorcy 

inwestują w województwie świętokrzyskim 3-4 mld zł., a przeciętna duża 

firma (powyżej 249 pracowników) zainwestowała w Polsce w 2010 roku 22,3 

mln zł, firma mikro (do 9 pracowników) – 15,1 tys. zł. Mieszkańcy regionu 

doceniają to, ponieważ 46 procent z nich uważa wręcz, że prywatny przed-

siębiorca inwestuje w swoją firmę ile może, nawet kosztem własnej kon-

sumpcji. Ponad 47 procent inwestycji przedsiębiorcy finansują ze środków 

własnych. Świętokrzyskie mikrofirmy w 2010 roku zainwestowały 1,3 mld zł, 

a globalnie przedsiębiorcy w województwie świętokrzyskim w roku 2010 

                                                           
1 Lista 500 Rzeczpospolita, GUS, Dane warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 
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zainwestowali 3,6 mld zł. (tylko sektor prywatny, wszystkie sekcje PKD, we-

dług lokalizacji inwestycji) [GUS, MillwardBrown SMG KRC (badanie dla 

PARP), MF]. 

Przedsiębiorcy w województwie świętokrzyskim inwestują również w ochronę 

środowiska, konstruują i produkują urządzenia chroniące ziemię, wodę i powietrze, 

budują instalacje zmniejszające zanieczyszczenia. W województwie świętokrzyskim  

w tym sektorze zarejestrowanych jest ponad 350 firm. W dużym stopniu to przed-

siębiorcy finansują ochronę środowiska, płacą większość podatków zasilają budżet 

państwa i samorządów, które za te środki budują oczyszczalnie ścieków, ujęcia wo-

dy, sieci kanalizacyjne itd.  Przedsiębiorcy z własnych środków finansują instalacje  

w swoich firmach, w poszczególnych województwach od 20 do nawet 60 procent 

nakładów na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowią bezpośrednie wy-

datki przedsiębiorców (średnio w Polsce 44 procent). Dlatego opinia mieszkańców 

regionu świętokrzyskiego dotycząca tego, że przedsiębiorcy nie zwracają uwagi jaki 

wpływ na otoczenie ma ich działalność  (aż 54 procent badanych uważa - zdecydo-

wanie tak, 46 procent  i raczej tak 8 procent) jest błędna, ponieważ zielona Polska 

powstaje w dużej mierze dzięki przedsiębiorcom. W województwie świętokrzyskim 

w roku 2010 nakłady na inwestycje w środowisko i gospodarkę wodną wyniosły 707 

mln zł., z czego przedsiębiorcy sfinansowali 33 procent [BDL GUS]. 

MIEJSCA PRACY 

Znaczna większość mieszkańców województwa świętokrzyskiego pracuje  

w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach rolnych. Z danych statystycznych 

zgromadzonych w 2010 roku w sektorze prywatnym takich osób jest 360429 

tys. razem z mikrofirmami. Do tego należy doliczyć ponad 97985 tys. pracu-

jących w przedsiębiorstwach publicznych, głównie w przemyśle i transporcie. 

Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w 89 procentach uważają, że to przed-

siębiorcy dają zatrudnienie większości Polaków. W 2010 roku to głównie 

przedsiębiorcy stworzyli 14,7 tys. miejsc pracy. W 2010 roku przedsiębiorcy 

w województwie świętokrzyskim przyjęli do pracy 31665 osób, a wskaźnik 

zatrudnienia doszedł do 58,5 procent. Liczba pracujących rośnie, w tym osób 

niepełnosprawnych, gdzie w roku 2011 wyniosła 6450 osób. W roku 2010  

w województwie świętokrzyskim przyjętych do pracy zostało 4211 absolwen-

tów [GUS 2011]. Dane GUS na temat płac i zatrudnienia wskazują, że w kry-
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zysie przedsiębiorcy starają się chronić miejsca pracy, a jeśli to konieczne, 

ograniczają koszty, zmniejszając wynagrodzenia. W regionie na każde 6 osób, 

5 pracuje w firmach i gospodarstwach rolnych. 

Tabela 2. Liczba pracujących według branży w województwie świętokrzyskim. Dane za 2010r. 

Branża Ilość 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 149706 

przemysł ogółem 81539 

handel hurt. i detal.; naprawa środków transportu 59099 

edukacja 32698 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 27238 

budownictwo 26596 

administracja publiczna i obrona narodowa 20031 

transport i gospodarka magazynowa 19376 

profesjonalna działalność naukowa i techniczna 8376 

działalność w zakresie usług administrowania 7779 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6173 

pozostała działalność usługowa 4939 

dział. zw. z usł. gastron. i noclegowymi 4715 

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3955 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3402 

informacja i komunikacja 2792 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach gromadzonych w ra-

mach obowiązującej sprawozdawczości przez powiatowe urzędy pracy  

w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-

cia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynika, że w 2014 roku wsparcie 

w formie jednorazowych dotacji na założenie działalności gospodarczej uzy-

skało 1938 osób, natomiast pracodawcom zrefundowano koszty wyposaże-

nia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 

2011 bezrobotnych [dane WUP]. Ponadto, w ramach Działania 6.2 POKL, dla 

którego Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełni funkcję Instytucji Pośred-

niczącej II stopnia, dotację na uruchomienie działalności gospodarczej przy-

znano 19 osobom, a wsparcie w formie instrumentów zwrotnych (tzw. mi-

kropożyczki) otrzymało 69 osób [Krajowy System Informacji SIMIK]. 
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Ryc. 3. Liczba pracujących według branży w województwie  świętokrzyskim. Dane za 2010 r. 

PŁACA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Z przeprowadzonych badań w województwie świętokrzyskim wśród go-

spodarstw domowych wynika, że 63 procent dochodów mieszkańców sta-

nowią wynagrodzenia, a 33 procent świadczenia społeczne [GUS 2011]. Wy-

nagrodzenia wypłacają głównie MŚP funkcjonujące na terenie województwa 

świętokrzyskiego, w roku 2010 wysokość tych wynagrodzeń wyniosła 4,2 mld 
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złotych, dotyczy to firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Najlepiej 

zarabiającą grupą zawodową w województwie świętokrzyskim są energetycy 

5198 zł. brutto miesięcznie, w górnictwie zarabia się średnio 214113zł zaś  

w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych 3954 zł [GUS 2010]. 

Ryc. 4. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie świętokrzyskim w zł 

Z analizy wykresu wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w woje-

wództwie świętokrzyskim w roku 2010 wzrosło o 42 procent w stosunku do  

roku 2009. 
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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE - BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE 
GOSPODARKA. RYNEK. SPOŁECZEŃSTWO. INNOWACYJNOŚĆ  
pod redakcją Magdaleny Molendowskiej, Tomasza Jarockiego  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce 2015, s. 241 

Książka Bezpieczeństwo społeczne - bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka. Ry-

nek. Społeczeństwo. Innowacyjność - składa się ze wstępu, 3 części (część 1: Teore-

tyczne aspekty bezpieczeństwa społecznego - 6 artykułów; część 2: Międzynaro-

dowy wymiar bezpieczeństwa społecznego - 6 artykułów; część 3: Działania na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społecznego w Polsce – 4 artykuły), zakończe-

nia i bibliografii, tj. 241 stron.  

Autorzy z różnych ośrodków naukowych poddali analizie stan bezpieczeństwa 

społecznego oraz rozwiązania prawne w skali Unii Europejskiej, wybranych państw 

oraz regionalnej.  

Celem monografii jest określenie działań niezbędnych dla optymalnego stoso-

wania instrumentów bezpieczeństwa społecznego, w tym polityki społecznej  

w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk. Przedstawiono m.in. wybrane pod-

mioty i instrumenty polityki bezpieczeństwa społecznego, odniesiono się do pro-

blematyki spójności socjalnej, solidaryzmu i polityki prorodzinnej oraz walki  

z nierównościami społecznymi. Wymienione powyżej kwestie pokazane zostały 

zarówno z perspektywy krajowej jak i międzynarodowej, co pozwoliło na zaryso-

wanie optyki kształtowania się ładu społecznego.  

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego jest jednym z najważniejszych wy-

zwań stojących przed poszczególnymi państwami, jak też organizacjami międzyna-

rodowymi, wiąże się zatem z poszukiwaniem nowych, lepszych rozwiązań. Każdy z 

nas, bez względu na wiek czy pozycję społeczną, chce być bezpieczny zarówno w 

sferze prywatnej, jak i publicznej. Bezpieczeństwo socjalne obejmujące m.in. za-

pobieganie wykluczeniu społecznemu, dostęp do opieki zdrowotnej czy dostęp do 

edukacji, staje się istotnym zadaniem państwa oraz instytucji powołanych do za-

pewnienia bezpieczeństwa społecznego, co ma wpływ na sytuację społeczno-

gospodarczą w poszczególnych regionach, jak też całych państw. Przemiany spo-



Recenzje i opinie                                                                                                               ASO.A.5(1)/2015.250-251 

 251 

łeczne dokonujące się we współczesnym świecie w nowym świetle i odmiennych 

kontekstach ukazują problemy cywilizacyjne. 

Mówiąc o bezpieczeństwie w podstawowej sferze, jaką jest rodzina, koniecz-

nym jest zwrócenie uwagi na problem ubóstwa. Warto jednak podkreślić, że 

współcześnie ubóstwo najczęściej jest ściśle powiązane z problemem bezrobocia. 

Obecnie, w dobie globalizacji, zwłaszcza kryzys gospodarczy i finansowy pogłębił 

nierówności, nadając ubóstwu wymiar uniwersalny.   

System bezpieczeństwa społecznego jest adresowany do wszystkich mieszkańców, 

w szczególności do osób w trudnej sytuacji życiowej. Głównym zadaniem państwa jest 

przede wszystkim zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańcom poprzez zapew-

nienie m.in. dostępu do świadczeń socjalnych, opieki medycznej, edukacji oraz wy-

równywanie szans osób niepełnosprawnych znajdujących się w sytuacji wykluczenia 

społecznego.  

Mam nadzieję, iz monografia przyczyni się do wzrostu świadomości oraz będzie 

elementem dyskusji w celu poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ekono-

micznego. Pomysł stworzenia monografii jest trafny. Stanowi kompendium wiedzy 

w zakresie polityki społecznej i pozwala na głębsze zrozumienie omawianej tematyki. 

 

  

dr Paweł Dziekański (UJK Kielce) 
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie;  

Bezpečné Slovensko V Euroatlantickom Priestore; 12. - 13. november 2015 
Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach,  

Slovenská Republika 

Problematyka bezpieczeństwa zawsze była  istotnym  elementem  potrzeb in-

dywidualnych  człowieka oraz  stosunków  wewnętrznych  poszczególnych  państw. 

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mieści się w katalogu kluczowych potrzeb 

i zadań państw i społeczności międzynarodowych, oraz różnego rodzaju organizacji. 

Dzisiejsze bezpieczeństwo i wyzwania Europy trzeba oceniać w kontekście stabilne-

go i zjednoczonego środowiska bezpieczeństwa euroatlantyckiego obejmującego 

odpowiednik krajowy i międzynarodowy będące wyrazem wsparcia instrumentów 

współpracy w tematyce konferencji.  

Celem konferencji była wymiana poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami 

w obszarze bezpieczeństwa. Uczestnicy podjęli próbę przedstawienia współczesne-

go pojmowania istoty bezpieczeństwa (politycznego, ekonomicznego, militarnego, 

socjalnego, ekologicznego); rezultatów dotychczasowej polityki UE w zakresie za-

pewniania bezpieczeństwa; zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie i w jej otocze-

niu; roli środków społecznego przekazu w zapewnianiu bezpieczeństwa europej-

skiego; roli organizacji międzynarodowych w zapewnianiu bezpieczeństwa. 

Dyskusje prowadzone były w kontekście różnego podejścia do zagrożeń bezpie-

czeństwa na Słowacji, Ukrainie, w Polsce, czy w Europie Wschodniej. Wskazywano 

również na wyzwania stojące przed bezpieczeństwem, wzmocnienie instytucji  

w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, komunikację strategiczną i międzyna-

rodową integrację bezpieczeństwa. Analizowano doświadczenie i wpływ integracji  

z NATO w sprawie sektora bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

wzmocnienia funkcjonalnych i kooperacyjnych powiązań pomiędzy instytucjami 

działającymi w sferze bezpieczeństwa. W ramach dyskusji poruszano problemy 

dotyczące m.in. zarządzania bezpieczeństwem, w tym związane z ochroną osób  

i mienia, jak też z zarządzaniem kryzysowym w warunkach procesów globalizacji. 

http://m.in/
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Kolejna grupa problemów poddanych dyskusji i analizie dotyczyła zasobów ludzkich, 

finansowych, procesów globalizacji, zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeń-

stwa gospodarczego. Analizie poddano także zagadnienie reformy sektora bezpie-

czeństwa i wyzwania w krajach postsowieckich (w tym na Ukrainie) oraz globalne 

zagrożenia i ryzyka, rolę NATO w obronie i zapewnieniu bezpieczeństwa państw 

członkowskich. W swoim wystąpieniu  The Assessment of the functioning areas of 

the Kamienna basin municipalities (finance, environment, infrastructure) Paweł Dzie-

kański poddał ocenie działalność gmin dorzecza Kamiennej przez pryzmat finansów, 

środowiska i infrastruktury, a więc czynników określających lokalne bezpieczeństwo. 

Wskazywał na funkcję regionu rozumianą jako działalność społeczno-gospodarczą, 

charakter jednostki mające wpływ na procesy zachodzące w regionie. Oleksandr 

Tytarchuk w wystąpieniu Security and defense sector reform in Ukraine: lessons 

learned and perspective wskazywał na ogólny przegląd reformy sektora bezpieczeń-

stwa i obrony na Ukrainie oraz obszar zadań w rozwiązywaniu obecnych wyzwań i 

zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego stwarzanych przez agresywne zachowa-

nie Rosji. Prelegent główny nacisk położył na kompleksowe reformy systemu wspar-

cia bezpieczeństwa narodowego. Ján Buzalka w prezentacji The creation of crisis 

scenarios as a specific case of the security risk analysis dokonał analizy tworzenia  

i stosowania scenariuszy kryzysowych w kontekście bezpieczeństwa, niepewności  

i niejasności zjawisk oraz procesów w środowisku bezpieczeństwa. Juliusz Piwowar-

ski w wystąpieniu The national security culture and the power of the state; A scienti-

fic study przedstawił perspektywy dla badań naukowych zawartych w obszarze po-

miaru mocy państwa, np. w kontekście bezpieczeństwa. 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się zagraniczni przedstawiciele m.in.  

z Polski, Ukrainy i Rosji. Naukowcy zwracali uwagę na cały szereg zagrożeń i niebez-

pieczeństw, które niesie ze sobą proces globalizacji i integracji. Konferencja sprzyjała 

wielu konstruktywnym dyskusjom oraz wymianie poglądów pomiędzy światem 

nauki a praktycznym podejściem sektora biznesu. 

 

dr Paweł Dziekański (UJK Kielce) 

 prof. nadzw dr hab. Antoni Olak (WSBiP Ostrowiec Św.) 
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Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów  

i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do 

postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor 

otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty 

tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, na-

zewnictwem i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia  

z autorem.  

Artykuł należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie  

z obowiązującą pisownią i nazewnictwem. Zastosowane skróty winny być wyjaśnio-

ne w tekście. 

Prace niezakwalifikowane do druku nie są odsyłane. 

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o pro-

centowym udziale poszczególnych Autorów  

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc (word.docx) na adres: biglow-

na@wsbip.edu.pl oraz w 2 egzemplarzach wersji papierowej (nie podlegają zwro-

towi Autorom) na adres redakcji wraz z pismem przewodnim, zawierającym oświad-

czeniem, że nie była ona publikowana w innym czasopiśmie . 

Wymogi ogóle i techniczne przygotowania prac 

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, wliczając 

w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo; 

Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony. 

Materiał do publikacji powinien być przygotowany zgodnie z zasadami procesu wy-

dawniczego obowiązującego w redakcji.  

Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków powinny być przygotowane zgodnie  

z szablonem formatu przygotowanym przez redakcję. 

Obowiązujący układ artykułu 

Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 pkt, pogrubiona, wielkie litery 

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie 

litery, wyśrodkowane, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt 

mailto:biglowna@wsbip.edu.pl
mailto:biglowna@wsbip.edu.pl
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Streszczenie pracy - w języku polskim (od 600 do 1000 znaków);  słowa kluczowe – 

należy podać do 5 słów – czcionka Calibri Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielo-

krotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Tekst główny pracy – powinien obejmować wstęp, cel i metody badawcze, wyniki 

(dyskusję), wnioski (lub podsumowanie), spis literatury – czcionka Calibri Light 11 pkt, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.  

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem 1,0 cm. 

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. powinny być podane zarówno w języku 

polskim jak i angielskim, a ich numery cyframi arabskimi – czcionka Calibri Light 9 pkt 

– interlinia wielokrotne 1,15, – przed 12 po 6 pkt; źródło–  czcionka Calibri Light 9 pkt 

– interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light 9 

pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 pkt; 

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście na publikacje innych autorów po-

dajemy w nawiasach nazwisko, rok oraz stronę w układzie chronologicznym [Dzie-

kański 2012, Olak 2013] lub zdaniem Pawlik [2011], [Kowalski (red.) 2013, 34], [Ano-

nim, Pierwszy 2003, 45], [OECD 2010, 45], [OECD 2010, http://www.oecd...], [Usta-

wa z 17 grudnia 2004], [http://www.onet.pl/] –czcionka Calibri Light 10 pkt; interlinia 

wielokrotne 1,15, – przed 3 po 3 pkt 

Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu. 

Literatura – wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym –  

czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp 

przed 3 pkt, po 3 pkt 

Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 

2012.  

Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa 2003. 

OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 2010, http://www.oecd-ilibrary.org 

(12.02.2013).  

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze zm.  

http://www.onet.pl/ [data dostępu 25.08.2014]  

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubio-

ne, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt 
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Streszczenie pracy - w języku angielskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe 

– należy podać do 6 słów w języku angielskim – czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowane, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 
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