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Koncepcje, metody, narzędzia

Wprowadzenie

Wiele z dotychczas obowiązujących norm, spo-
sobów i wzorców działania utraciło swoje znacze-
nie w nowej rzeczywistości, która jest niezwykle 
złożona i dynamiczna oraz podlega nieustannym 
zmianom. Stąd też dużo osób czuje się w niej za-
gubionych, przeżywa kryzys wartości. We współ-
czesnym świecie brakuje punktów odniesienia, 
brakuje autorytetów lub zmieniła się ich definicja. 
Na gruncie tych przemian pojawiają się liczne dy-
lematy związane z zarządzaniem współczesnymi 
organizacjami. Dotyczą one m.in. poszukiwania 
sposobów skutecznego funkcjonowania organizacji 
w otaczającej ją rzeczywistości oraz efektywnego 
kierowania pracownikami, którzy – dzięki zwięk-
szającej się świadomości – wymagają od pracodaw-
cy nie tylko wynagrodzenia za pracę, ale przede 

wszystkim możliwości spełnienia, rozwoju i samo-
realizacji1. Kondycja, wartości, zachowania i posta-
wy współczenych pracowników są znacząco różne 
w porównaniu z wcześniejszymi, dlatego organiza-
cje próbują dostosować do nich realizowane funk-
cje, w tym przede wszystkim funkcję personalną.

Jedną z propozycji, która wychodzi naprzeciw 
wyzwaniom stawianym przez współczesne organi-
zacje, jest – zdaniem autorek – model organizacji 
turkusowych opisany przez F. Laloux [11, 12]. Kon-
cepcja ta może dać szansę na przezwyciężenie trud-
ności, z którymi borykają się dzisiejsze organizacje, 
również w obszarze zarządzania personelem, co za-
chęca do dalszego jej pogłębiania, zarówno w wy-
miarze teoretycznym, jak i praktycznym. Mając to 
na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto 
w niniejszym atrykule, jest odpowiedź na nastepu-
jące pytanie: jak realizowana jest funkcja personal-
na w organizacjach turkusowych i czym różni się od 
tej realizowanej w organizacjach tradycyjnie zarzą-
dzanych? Celem artykułu jest identyfikacja działań 

1 Do takich koncepcji zaliczamy m.in. „zrównoważone zarządza-
nie” [20], „zarządzanie różnorodnością” [29].

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

funkcja personalna, 
elementy funkcji 
personalnej, 
organizacja 
turkusowa, 
samozarządzanie

Współczesne organizacje funkcjonują w zmieniających się warunkach, co jest dużym wyzwaniem dla zarzą-
dzania. Szansą na dostosowanie się do obecnej rzeczywistości może okazać się przyjęcie modelu organizacji 
turkusowych opisanego przez F. Laloux. Problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: jak realizowana 
jest funkcja personalna w organizacjach turkusowych i czym różni się od tej realizowanej w organizacjach 
tradycyjnie zarządzanych? Celem artykułu jest identyfikacja działań realizowanych przez organizacje turkuso-
we w zakresie funkcji personalnej na tle tradycyjnie zarządzanych organizacji. Metody badawcze zastosowane 
w opracowaniu obejmują krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz wnioskowanie logiczne. Porównując 
proces zarządzania kadrami w organizacjach zarządzanych tradycyjnie, wskazać należy, że jest on znacząco 
różny od tego realizowanego w organizacjach turkusowych.

KEYWORDS ABSTRACT

personnel function, 
elements of 
personnel function, 
teal organization, 
self-management

Modern organizations function in changing conditions, which is a big challenge for management. The 
adoption of the teal organization model described by F. Laloux may be a chance to adapt to the current 
reality. The research problem is the answer to the question: how is the personnel function performed in teal 
organizations and how is it different from that implemented in traditionally managed organizations? The aim 
of the article is to identify activities carried out by teal organizations in the field of personnel function in 
the context of traditionally managed organizations. The research methods used in the study include critical 
analysis of the subject literature and logical reasoning. When comparing the HR management process in 
traditionally managed organizations, it should be pointed out that it is significantly different from that 
implemented in teal organizations.

* Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania; e-mail: (joanna.
iwko@pwr.edu.pl) 
** Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Woj-
ciechowskiego w Kaliszu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych; 
e-mail: (a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl)
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podejmowanych przez organizacje turkusowe w za-
kresie funkcji personalnej na tle tradycyjnie zarzą-
dzanych organizacji. Aktualnie w literaturze przed-
miotu temat funkcji personalnej w organizacjach 
turkusowych nie jest podejmowany samodzielnie, 
stanowi jedynie jedno z zagadnień omawianych 
przy okazji analizowania modelu organizacji turku-
sowej. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej 
luki. Metody badawcze zastosowane w opracowa-
niu obejmują krytyczną analizę literatury przedmio-
tu, jak również wnioskowanie logiczne.

Istota organizacji turkusowych

W sposób kompleksowy istotę i pojawienie się 
organizacji turkusowych (ang. teal organizations) 
opisał i przeanalizował Frederic Laloux w książce 
pt. „Pracować inaczej” [11]. Orgnizacja turkusowa 
to organizacja inspirowana kolejnym, wyższym 
etapem ludzkiej świadomości. Jest to nowy para-
dygmat pracy zespołowej, a także nowy spójny mo-
del organizacyjny. Chociaż sama idea została opi-
sana na początku XXI wieku to wiele jej elemen-
tów sięga drugiej połowy XX wieku (można ją do-
strzec między innymi w pracach Petera Druckera 
oraz Edwarda Deminga). Koncepcja ta jest niezwy-
kle interesująca; nie ma ona jednak charakteru wy-
łącznie teoretycznego. Jest dokładnie odwrotnie, 
sama idea została sformułowana na podstawie ob-
serwacji rzeczywistości organizacji (różnego typu, 
działających w różnych branżach, różnej wielko-
ści itp.) istniejących zarówno w Polsce, jak i w Eu-
ropie oraz w obu Amerykach. Mimo że dla wielu 
ta koncepcja to utopia i mrzonka, to organizacje 
turkusowe bardzo dobrze funkcjonują w praktyce. 
Już od kilku lat również w Polsce idea organizacji 
turkusowych jest przedmiotem pogłębionych roz-
ważań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych 
[1, 23, 28].

Organizacje turkusowe odwołują się do celu, ja-
kim jest dobre życie, o które należy zadbać w pierw-
szej kolejności, tu i teraz, nie tylko osobiste, ale rów-
nież zawodowe. Wymaga to takiego zorganizawania 
pracy, aby dawała poczucie sensu życia, była opar-
ta na wartościach, pozwalała na rozwój, oferowała 
przestrzeń do kreatywności i innowacyjności [1].

Zdaniem Laloux organizacje te opierają się na 
trzech filarach (zwanych przez autora przełomami); 
są to [11]:

 samozarządzanie2 – w organizacjach turkuso-
wych nie powołuje się kierowników, organizowanie 
pracy przekazuje się zespołom, władza się pomna-
ża, kiedy posiadają ją wszyscy, a nie tylko kierow-
nicy, relacje w organizacji oparte są na uczciwości, 
zaufaniu, liderzy stają się coachami czy mentorami, 
a nie kierownikami; 

2 A.J. Blikle uważa, że termin „samozarządzanie” nie jest ade-
kwatny w odniesieniu do organizacji turkusowej. W organizacji tej 
występuje zespołowe podejmowanie decyzji w sprawie podziału 
zadań, tak więc bardziej trafnym określeniem jest „samoorganizo-
wanie” [1].

 cel ewolucyjny – zamiast przewidywać i kon-
trolować przyszłość organizacje turkusowe wsłu-
chują się z uwagą i zainteresowaniem w to, co się 
dzieje „tu i teraz” oraz reagują na teraźniejszość. 
Starają się zrozumieć, czym organizacja chce się 
stać oraz jakie cele pragnie podejmować. Umożli-
wia to każdemu pracownikowi odnalezienie swoje-
go miejsca w organizacji, w której może realizować 
ważne dla siebie i dla organizacji cele;

 pełnia – organizacje turkusowe czerpią z tego, 
jacy są ludzie (nie tylko ich intelektu, ale również 
emocji, duchowości, wartości, intuicji), z ich po-
staw, dzięki którym potrafią zmienić sposób komu-
nikowania, dbając o zaspokojenie potrzeb swoich 
i innych członków zespołu. Dzięki temu wszyscy 
stają się autentyczni i pomagają sobie w rozwiązy-
waniu problemów.

Niezwykle interesujące jest to, że właściciele 
wielu różnych organizacji na świecie, zupełnie nie 
wiedząc o sobie wzajemnie, nie korzystając z żad-
nego wspólnego wzorca, zaczęli stosować podob-
ne metody zarządzania, zasady organizacji pracy 
czy zarządzania ludźmi i stworzyli nowy model 
organizacji, który F. Laloux nazwał „organizacją 
turkusową”. Zanegowali dotychczas stosowane za-
sady funkcjonowania organizacji, które przestały 
sprawdzać się w praktyce. W związku z tym, że 
borykali się z licznymi wyzwaniami, trudnościa-
mi, które nie mogły być rozwiązane z wykorzy-
staniem dotychczasowych metod, narzędzi, pro-
cedur, organizacje te doszły do wspólnego, racjo-
nalnego wniosku, że ludzie pracują najbardziej 
efektywnie w warunkach wolności, zaufania, part-
nerstwa i współpracy. To tak, jakby „coś” wisiało 
w powietrzu i w tym samym czasie organizacje po 
to sięgnęły, osiągając kolejny etap rozwoju, kolej-
ny etap świadomości. Organizacje te zauważyły 
prostą zależność: jeśli pracownicy są zadowoleni 
i dumni z tego, co robią – rośnie ich zaangażowa-
nie, a tym samym rośnie jakość ich pracy, wyro-
bów, usług oraz wzrastają dochody organizacji, 
w której pracują3.

Zarządzanie kadrami w organizacjach turkusowych

Przez zarządzanie kadrami rozumie się zbiór 
działań związanych z ludźmi w organizacji, któ-
re zmierzają do osiągania celów organizacji, a tak-
że zaspokojenia potrzeb pracowników i kadry kie-
rowniczej. Zarządzanie kadrami jest utożsamiane 
z funkcją personalną. W tradycyjnie zarządzanych 
organizacjach zarządzanie kadrami zawiera naste-
pujące fazy i elementy [16]: 

1) preparację: planowanie kadr (filozofia perso-
nalna, cele, strategia, rodzaje planów),

2) realizację:

3 Właściciel jednej z firm turkusowych tak wypowiedział się 
w tym aspekcie: „Jestem przykładem, że można innych szanować, 
pomagać im w nieskończoność, bo robię to już 18 lat, i wciąż dobrze 
prosperować” [31].
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    a) „wejście”: pozyskanie pracowników do firmy 
– rekrutacja, selekcja, wprowadzanie do pracy,

    b) „przejście”: rozwój kadry – ocena, szkole-
nie (doskonalenie), przemieszczenia, integro-
wanie, motywowanie, wynagradzanie,

    c) „wyjście”: odejścia z firmy – „kontrak-
towe”, zwolnienia, przejście na emeryturę 
(naturalne),

3) kontrolę: ocena funkcji. 
Powyższy rysunek prezentuje wskazane wyżej fa-

zy i elementy funkcji personelnej oraz ukazuje re-
lacje między nimi. Analogiczne elementy funkcji 
personalnej można znaleźć także w organizacjach 
turkusowych. W dalszej części opracowania doko-
nano identyfikacji działań w zakresie funkcji perso-
nalnej, realizowanych przez organizacje turkusowe 
na tle organizacji tradycyjnie zarządzanych.

Pierwszą fazą funkcji personalnej jest prepara-
cja, inaczej zwana planowaniem kadr. Jest to stały 
proces mający na celu ustalenie potrzeb organizacji 
w zakresie zatrudnienia dla założonego okresu cza-
su. W organizacji turkusowej nie ma centralnego 
planowania, w tym planów zatrudnienia, które jest 
zastępowane prognozowaniem służącym do podej-
mowania optymalnych decyzji, a nie do rozliczania 
z wykonania zadań. Decyzyjność w organizacjach 
turkusowych nie jest na stałe przypisana do sta-
nowisk, ale decyzje (np. o potrzebie zatrudnienia 
nowego pracownika) podejmują ci, którzy na ich 
przedmiocie znają się najlepiej, choć najczęściej po 
zasięgnięciu opinii innych [1]. 

Faza realizacji funkcji personalnej w organizacjach 
turkusowych – „wejście”

Pozyskiwanie pracowników (dobór pracowni-
ków) do organizacji to właściwa obsada wakujących 
lub nowotworzonych stanowisk. Organizacje turku-
sowe modyfikują tradycyjny proces doboru, pozwa-
lając obu stronom na lepsze, bardziej obiektywne 
i zgodne z prawdą spojrzenie na siebie. Po pierwsze 
wywiady nie są prowadzone przez pracowników 
komórek kadrowych wyszkolonych w zakresie róż-
norodnych, wyszukanych i podpartych wynikami 
badań, metod i technik prowadzenia rozmów z kan-
dydatami do pracy4, ale przez członków zespołu, do 

4 Badania pokazują, że wiele metod i technik selekcji jest zawod-
nych [2]. 

którego poszukiwany 
jest kandydat. To oni 
decydują, czy chcą pra-
cować z danym kandy-
datem na co dzień, czy 
też nie5. Ponadto człon-
kowie zespołu spraw-
dzają, czy kandydat pa-
suje do organizacji, jej 
wartości, kultury orga-
nizacyjnej i zakłada-
nych celów. 

Umiejętności i doświadczenie kandydata do pra-
cy są ważne w procesie doboru, ale generalnie pla-
sują się na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu 
jest postawa kandydata i zbieżność jego wartości 
z wartościami organizacji. Wiele organizacji turku-
sowych wskazuje, że kiedy pracownicy są moty-
wowani wewnętrznie, mogą nabyć nową wiedzę, 
umiejętności i doświadczenia w zaskakująco krót-
kim czasie. Prawdziwym wyzwaniem jest natomiast 
pracownik, który nie pasuje do fundamentów, na 
których opiera się organizacja turkusowa, a ma od-
powiednią wiedzę i umiejętności (na przykład sa-
mozarządzanie) [11]. 

Organiacje turkusowe poświęcają wiele uwagi 
na to, aby w trakcie procesu doboru poinformować 
kandydata o wartościach cenionych i obowiązują-
cych w organizacji, głęboko w niej zakorzenionych 
i tworzących spójny system, gdyż to na nich będzie 
budowane zaufanie stanowiące fundament organi-
zacji turkusowej. Dzięki temu nie tylko organizacja 
może zdecydować, czy kandydat jej odpowiada i do 
niej pasuje, ale także kandydat ma możliwość doko-
nania świadomego wyboru, czy chce być częścią tej 
organizacji, czy chce pracować w inny sposób, czy 
podziela te same wartości, czy też nie6. W wielu or-
ganizacjach znacząca liczba członków zespołu roz-
mawia z kandydatem do pracy, dzięki czemu obie 
strony mają czas i sposobność, aby wzajemnie się 
poznać i podjąć bardziej obiektywną decyzję.

Podsumowując, w organizacjach turkusowych 
rekrutacja i selekcja są więc oparte na warto-
ściach, które są istotne dla organizacji7. Wycho-
dzi się bowiem z założenia, że wiedzę (np. na te-
mat sprzedawanych produktów czy świadczonych 
usług, procedur działania itp.) czy też umiejętności 

5 Np. w firmie Mentax SA w Koszalinie każdy zespół w zakresie 
swojej odpowiedzialności ma: rekrutację, finanse, umowy z klienta-
mi i podwykonawcami, jakość i rozwój usług [18].

6 Np. w firmie Marco Sp. z o.o. w Gliwicach proces rekrutacji 
ma kilka czy kilkanaście etapów w zależności od potrzeb. „Kiedy 
ktoś przychodzi i w pierwszym etapie coś nam mówi, to my to pod-
łapujemy, a póżniej od różnych stron dopytujemy i sprawdzamy to. 
W naturalny sposób czujemy też, że ktoś nam leży albo nie. To widać. 
Nie ma idealnego narzędzia do rekrutacji, najlepszym weryfikatorem 
jest oczywiście życie” [31].

7 Wartości organizacyjne są zbiorowymi preferencjami narzuco-
nymi grupie [27]. Są one wypadkową wartości, jakie wyznają osoby 
zarządzające firmą i/lub własciciele; są one „przelewane” świadomie 
lub nieświadomie na innych pracowników. Kreowany przez wartości 
wizerunek firmy jest kontekstem w procesach rekrutacji i selekcji 
nowych pracowników [6].

Rysunek. Fazy i elementy funkcji personalnej w organizacji wg T. Listwana

Źródło: [15]
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pracowników można dosyć łatwo kształtować, nato-
miast postawy czy też wartości są trudne do zmia-
ny, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z oso-
bami dorosłymi, już ukształtowanymi. Wydaje się 
więc, że proces doboru jest kluczowy, najważniej-
szy z punktu widzenia organizacji turkusowych. 
Należy podkreślić bowiem, że nie każdy kandydat, 
który ma poszukiwaną wiedzę i umiejętności, bę-
dzie pasował do organizacji turkusowej. Stąd celem 
procesu pozyskania pracowników (rekrutacji i se-
lekcji) w organizacjach turkusowych jest zdiagno-
zowanie osób, które osiągnęły kolejny etap rozwoju 
ludzkiej świadomości.

Końcowym etapem procesu pozyskiwania kadr 
jest wprowadzanie do pracy, na który zwraca się 
szczególną uwagę w organizacjach turkusowych8. 
Organizacje te inwestują sporo czasu i energii, aby 
powitać i wprowadzić w środowisko organizacji no-
wego pracownika. Pierwsze dni i tygodnie w nowej 
organizacji są bowiem szczególnie istotne. W samym 
centrum procesu adaptacji w organizacjach turku-
sowych znajdują się szkolenia, które pomagają no-
wym pracownikom zrozumieć środowisko i kulturę 
organizacji, do których dołączyli, oraz nauczyć się 
funkcjonować w tym środowisku. W organizacjach 
turkusowych proces wprowadzenia do pracy doty-
ka w pewnym sensie trzech przełomów, na których 
wg Laloux zasadza się organizacja turkusowa, tj. [10]:

 samozarządzania – dla osób, które mają do-
świadczenie pracy w organizacjach z tradycyjną 
strukturą organizacyjną, samozarządzanie może 
być na początku wyzwaniem czy też trudnością9. 
Szkolenia pomagają więc w zrozumieniu, jak dzia-
ła samozarządzanie, czym się różni od tradycyjnego 
zarządzania, a jakie są cechy wspólne;

 słuchania ewolucyjnego celu – nowi pracowni-
cy są zapraszani do refleksji na temat ich osobiste-
go powołania, celu, do którego dążą, oraz tego, jak 
on rezonuje, odnosi się do szerszego celu, jakim jest 
cel organizacji, oraz w jaki sposób cele te mogą się 
wzajemnie wspierać?

 dążenia do pełni – nowi pracownicy są szkole-
ni w zakresie założeń, podstawowych zasad i war-
tości organizacji turkusowej, co ma pomóc im być 
bardziej autentycznymi w środowisku pracy (np. 
eksponować nie tylko osobiste zalety i osiągnięcia, 
ale nabyć umiejętności przyznawania się do swoich 
błędów, niepowodzeń).

Faza realizacji funkcji personalnej w organizacjach 
turkusowych – „przejście”

Motywowanie to jeden z niezbędnych czynni-
ków zaangażowania pracowników obok kultury or-
ganizacyjnej, możliwości komunikacji w ramach 

8 Jak wskazuje doświadczenie organizacji turkusowych, za jedno 
z najważniejszych działań w zakresie zarządzania kadrami można 
uznać dobór pracowników [22].

9 Organizacje turkusowe koncentrują się na takich kandydatach, 
którzy rzeczywiście chcą być odpowiedzialni i zaangażowani w roz-
wój organizacji. 

organizacji oraz wykorzystania pracy zespołowej 
[8]. Motywacja to zespół różnych procesów, zarów-
no psychologicznych, jak i fizjologicznych, które 
leżą u podstaw ludzkich zachowań i mają wpływ 
na zachowanie się danej jednostki. Również ukie-
runkowują jej zachowanie na osiągnięcie danego 
celu czy wykonanie powierzonej pracy. Motywacja 
ma za zadanie pobudzać jednostkę do określonego 
działania tak, aby dane działanie przynosiło okre-
ślone i zamierzone rezultaty [34]. Każdy człowiek 
w procesie podejmowania decyzji, zarówno w pra-
cy, jak i w życiu osobistym, jest poddawany pre-
sji dwóch rodzajów motywacji: wewnętrznej oraz 
zewnętrznej [21]. Organizacje turkusowe kierują 
swoją uwagę w stronę motywacji wewnętrznej pra-
cowników i ich potrzebie rozwoju [11]. Poczucie, 
że praca, którą się wykonuje, ma sens i znaczenie 
dla innych oraz duma z jej wykonywania są głów-
nymi czynnikami motywującymi pracowników do 
działania.

Teoria motywacji jest zbudowana na założeniu, 
że wszystko, co człowiek robi, wynika z chęci za-
spokojenia jakichś potrzeb. Uświadomienie sobie, 
jakie pracownik ma potrzeby i które z nich moż-
na zaspokoić w pracy, staje się punktem wyjścia do 
określenia i zrozumienia mechanizmów motywa-
cyjnych. W pracy mogą być zaspokajane [1]:

 potrzeby korzyści (potrzeby rzeczowe i ambicje) 
– za pomocą pozyskiwania i konsumpcji dóbr, które 
nazywamy korzyściami,

 potrzeby wartości (potrzeby społeczne i godno-
ści) – przez realizację zachowań zgodnych z pewny-
mi wzorcami, które nazywamy wartościami.

Organizacje turkusowe odwołują się właśnie do 
potrzeby godności, która jest najsilniejszą spośród 
wszystkich potrzeb. Pracownicy tych organizacji 
zaspokajają tę potrzebę przez poczucie, że wyniki 
ich pracy są komuś potrzebne, że organizacja dba 
nie tylko o siebie, ale również o swoich pracowni-
ków, o społeczeństwo i środowisko oraz że mogą 
pracować zgodnie z przyjętymi przez nich samych 
wzorcami zachowania, tj. m.in. uczciwość, rzetel-
ność, sprawiedliwość, odwaga, lojalność, solidar-
ność, odpowiedzialność, prawdomówność, wielko-
duszność, tolerancja, bezstronność, profesjonalizm, 
niezależność, wolność osobista [10].

Kolejny szczególnie istotny element kształtowa-
nia stosunków międzyludzkich w organizacji to 
wynagrodzenia pracowników. Podstawowe pyta-
nia, na których zasadzają się kwestie wynagradza-
nia pracowników w organizacjach turkusowych, 
obejmują [11]:

 proces decydowania o tym, kto zasługuje na ja-
kie wynagrodzenie (pracownicy sami ustalają wła-
sne wynagrodzenie z uwzględnieniem wskazówek 
swoich współpracowników czy liderów),

 jakie będą w organizacji zachęty finansowe (za-
chęty odwracają uwagę od motywacji wewnętrznej, 
więc lepiej ich unikać),

 jaki rodzaj różnic w wynagrodzeniach uzna-
je się za akceptowalny w organizacji (pracownicy 
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zarabiający najmniej w organizacji powinni mieć ta-
ką wysokość wynagrodzenia, aby zostały zaspokojo-
ne ich podstawowe potrzeby).

W związku z tym, że w organizacjach turkuso-
wych nie ma kierowników, proces decydowania 
o wysokości wynagrodzenia opiera się na opinii 
współpracowników czy liderów. Na przykład, raz 
w roku za pomocą ankiety prosi się każdego pra-
cownika, aby uszeregował wynagrodzenie pracow-
ników, z którymi współpracuje [11]:

 „Ten pracownik wnosi (dużo) więcej lub (dużo) 
mniej niż ja do zespołu/organizacji” (rangowanie 
odbywa się na skali od – 3 do + 3),

 „Ten pracownik ma dobre podstawy, aby osza-
cować moje wynagrodzenie” (na skali od 1 do 5).

Ten prosty algorytm przyporządkowuje pracow-
ników do właściwych grup zarobkowych. Bardziej 
doświadczeni, kompetentni i ciężej pracujący przy-
dzielani są do grup otrzymujących wyższe pen-
sje, natomiast ci młodsi, mniej doświadczeni, na-
turalnie kierowni są do grup mniej zarabiających. 
Proces wynagradzania wydaje się więc prosty i ła-
twy do zastosowania. Ponadto jego dużą zaletą jest 
sprawiedliwość10. W wielu tradycyjnie zarządza-
nych organizacjach to właściciel, kierownik ko-
mórki kadrowej lub bezpośredni przełożony jedno-
osobowo decyduje o wysokości wynagrodzenia pra-
cownika (na przykład w ramach przyznanych wi-
dełek płac na danym stanowisku). Natomiast, gdy 
wszyscy pracownicy, z którymi współpracuje dany 
pracownik, określają jego wynagrodzenie, jest bar-
dziej prawdopodobne, że będzie ono skalkulowane 
sprawiedliwie. W niektórych organizacjach turku-
sowych funkcjonuje jawność wynagrodzeń11. Inne 
organizacje turkusowe robią kolejny krok i pracow-
nicy sami ustalają wysokość swojego wynagrodze-
nia12. Natomiast w mikro i małych organizacjach 
turkusowych pracownicy mogą przedyskutować 
wkład poszczególnych osób na rzecz organizacji, 
a nastepnie wspólnie zdecydować o wysokości wy-
nagrodzenia, właściwej dla każdego pracownika.

Kolejne ważne zagadnienie przy wynagradzaniu 
pracowników to dopuszczalne nierówności pła-
cowe13. Większość organizacji turkusowych stara 
się redukować różnice w wysokości wynagodzeń 
– poprzez zwiększenie najniższych wynagrodzeń 
przy równoczesnym trzymaniu tych najwyższych 
pod kontrolą (na przykład w Semco najwyższe 
pensje wynoszą maksymalnie dziesięciokrotność 

10 Wielu badaczy zwraca uwagę na znaczenie sprawiedliwości 
płac, wskazując na chciwość menedżerów i wynikającą stąd niespra-
wiedliwość społeczną [2, 17].

11 Transparentność wynagrodzeń jest jednym z istotnych czynni-
ków wpływających na ocenę tego, czy wynagrodzenie jest sprawie-
dliwe czy nie [2].

12 Przykładem takich organizacji jest m.in. firma Expansio 
Sp. z o.o. z Poznania, która na swojej stronie interenetowej zamie-
ściła informację, że “wszystkie informacje w firmie są otwarte dla 
pracowników, w tym dochód firmy i wynagrodzenie każdej osoby”, 
[7] oraz firma Semco SA z Sao Paulo [26].

13 Znaczące dysproporcje płacowe między pracownikami wyko-
nawczymi a menedżerami wyższych szczebli są jednym z najpopu-
larniejszych nurtów badawczych w obszarze wynagrodzeń [2].

najniższego uposażenia [26]). Kiedy ludzie zarabia-
ją wystarczająco dużo, aby zaspokoić swoje pod-
stawowe potrzeby, to co jest ważniejsze niż zachę-
ty finansowe, to to, że praca, którą wykonują, ma 
znaczenie i że mogą wyrażać w niej swoje talenty 
i powołanie. Z tego powodu wiele organizacji tur-
kusowych porzuciło praktykę indywidualnych za-
chęt finansowych14. 

W organizacjach turkusowych nie ma ocen pra-
cowniczych15. Odpowiedzialność za wyniki spo-
czywa przede wszystkim na zespołach pracowni-
czych16. Na tym poziomie analizuje się również 
wydajność. Informacja zwrotna i ocena nie jest 
przekazywana przez kierownika, ale przez współ-
pracowników [11]. W organizacjach turkusowych 
pracownicy mogą szczerze i otwarcie wymienić 
się swoimi doświadczeniami oraz celebrować swój 
wkład na rzecz organizacji; gdzie bez osądzania 
można szczerze zapytać, co idzie nie tak dobrze, 
jakbyśmy chcieli? Co naprawdę chcemy robić jako 
organizacja, jaka jest oferta organizacji dla świata, 
jakie są nasze wyjątkowe dary, co nas powstrzymuje 
przed kroczeniem naprzód, co może nam pomóc iść 
odważniej w życiu, które chce być przez nas właści-
wie i w pełni przeżywane? [11].

Rozmawianie w sposób konstruktywny, z zacho-
waniem wzajemnego szacunku, bez osądzania, nie 
jest proste; to trudna sztuka, ale można się jej na-
uczyć17. Organizacje turkusowe zapewniają swoim 
pracownikom taką właśnie przestrzeń do rozmowy. 
Ponadto w ich trakcie docenia się innowacyjność 
pracowników oraz dokłada się starań, aby warto-
ściowe pomysły zgłaszane przez nich miały szan-
sę na praktyczne wdrożenie. Na tym właśnie opiera 
się poczucie sensu wykonywanej pracy oraz realne-
go wpływu każdego pracownika na działanie orga-
nizacji i jej rozwój.

W procesie oceny ważny jest również stosu-
nek i podejście organizacji do błędów. W organi-
zacjach turkusowych błędy traktuje się jako nie-
odłączny element ludzkiej aktywności; nie da się 
ich całkowicie wyeliminować. Ważne natomiast 
jest to, aby przenieść uwagę z samych błędów na 

14 Organizacje tradycyjnie zarządzane często oferują zachęty 
finansowe niezwiązane z samą pracą, np. wyższe zarobki, udziały 
w zyskach itp. Niewiele z nich jest natomiast związanych z samą 
pracą i między innymi z tego powodu ludzi „nie bawi” praca zawo-
dowa [33].

15 O licznych wadach i słabościach sformalizowanych ocen 
pracowników przeprowadzanych w sposób tradycyjny (w praktyce 
represyjny) mówili i pisali m.in.: E. Deming, P. F. Drucker, A. Lipka, 
T. Coens, M. Jenkins, T. Oleksyn [4, 5, 14, 19].

16 Prezes jednej z polskich firm turkusowych na stwierdzenie, że 
„w turkusie nikt nikogo nie musi pilnować”, odpowiedział „To jest 
bzdura. My się wzajemnie musimy pilnować, bo jako ludzie jesteśmy 
nieidealni. I musimy mieć tego świadomość” [31].

17 Organizacje dążące w kierunku turkusu zaczynają od nauczenia 
swych członków właściwego sposobu komunikowania się, korzysta-
jąc m.in. z modelu porozumiewania bez przemocy (ang. Nonviolent 
Communication, NVC) opracowanego przez M.B.Rosenberga [24, 25]. 
Nie każda organizacja tradycyjnie zarządzana jest jednak gotowa na 
podjęcie takich zmian. Bardzo dużo zależy od poziomu świadomości 
zarządzających oraz właścicieli, a nadal wielu z nich jest zakorzenio-
nych w modelu pomarańczowym, którego funkcjonowanie generuje 
wiele negatywnych skutków [23].



7

2019 M a j

Joanna Iwko, Aneta Pisarska

KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA

doświadczenia, które z nich wynikają. Pracowni-
cy, którzy są motywowani wewnętrznie, są dumni 
z wykonywanej pracy i nieustannie dążą do rozwo-
ju, potrafią wykorzystać możliwość uczenia się na 
własnych błędach.

Szkolenia (doskonalenie) kadr w organizacjach 
turkusowych również mają swoją specyfikę, gdyż 
w sposób naturalny zapewniają wyjątkowe moż-
liwości uczenia się, zdobywania nowej wiedzy 
i nowych umiejętności w miejscu pracy. Organi-
zacje te zachęcają pracowników do podejmowa-
nia nowych ról, wypróbowywania nowych rzeczy. 
Im więcej pracownik angażuje się na rzecz organi-
zacji, tym bardziej rośnie jego reputacja w organi-
zacji i tym więcej osób zwraca się do niego po radę 
– dzięki temu wzrasta zaufanie do jego kompetencji 
i doświadczenia, a w konsekwencji może on przyj-
mować nowe role i podejmować nowe inicjatywy. 
Miejsca pracy stają się instytucjami szkolącymi 
i rozwijającymi swoich pracowników, ponieważ lu-
dzie nieustannie uczą się poprzez pracę w grupach 
zadaniowych, podejmowanie decyzji oraz poszu-
kiwanie wskazówek i rad od innych pracowników, 
którzy posiadają wiedzę na temat danego zagadnie-
nia. Dzięki temu gromadzą wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie, które w tradycyjnych organiza-
cjach skoncentrowane są w rękach (a właściwie gło-
wach) kierowników. Kolejnym nowym założeniem, 
w stosunku do tradycyjnych organizacji, jest oso-
bista odpowiedzialność i wolność w szkoleniu się 
i zdobywaniu wiedzy. Pracownicy są osobiście od-
powiedzialni za szkolenia i rozwój – nie ma bowiem 
komórki kadrowej, która określałaby potrzeby szko-
leniowe oraz wskazywałaby, kto, kiedy i w jakim 
szkoleniu powinien uczestniczyć. Przy założeniu, 
że pracownik korzysta z rady współpracowników, 
może on wybrać i zapisać się na szkolenie w orga-
nizacji lub poza nią, gdy uważa, że koszty szkole-
nia są uzasadnione. Niektóre organizacje turkusowe 
jeszcze bardziej uprościły ten proces i ustanowiły 
budżet na szkolenia na poziomie indywidualnym 
lub zespołowym, który może zostać wykorzystany 
na szkolenia, bez potrzeby pytania o zdanie współ-
pracowników [11].

W tradycyjnie zarządzanych organizacjach pro-
gramy szkoleniowe mieszczą się w dwóch katego-
riach [11]:

 szkolenia, które pomagają pracownikom zdo-
bywać kolejne szczeble w hierarchii organizacji 
– szkolenia dla młodych talentów, osób, które po raz 
pierwszy zostają kierownikami, kierowników niż-
szego szczebla itp.,

 szkolenia, w których pracownicy nabywają 
nową wiedzę, umiejętności oraz kształtują nowe 
postawy.

W organizacjach turkusowych nie ma tej pierw-
szej kategorii szkoleń – nie ma programów szkole-
niowych, które pomagają pracownikom wspinać 
się po szczeblach hierarchii. Zamiast tego organi-
zacje te oferują dwa rodzaje szkoleń, które nie za-
wsze są spotykane w organizacjach tradycyjnie 

zarządzanych, a mianowicie: szkolenia w celu 
ugruntowania wspólnej kultury oraz szkolenia ma-
jące na celu osobisty rozwój pracownika. Programy 
dotyczące kształtowania nowej wiedzy i nowych 
umiejętności są obecne, jednakże są one często pro-
wadzone przez współpracowników, rzadziej przez 
firmy zewnętrzne, i są głęboko związane z warto-
ściami i kulturą organizacji.

W tradycyjnych organizacjach większość szko-
leń pomaga pracownikom radzić sobie ze zwięk-
szającą się odpowiedzialnością w związku ze wspi-
naniem się po szczeblach kariery. Natomiast w or-
ganizacjach turkusowych organizowane są liczne 
szkolenia (na przykład jak radzić sobie z konflikta-
mi), w których uczestniczą wszyscy nowozatrud-
nieni pracownicy niezależnie od tego, jakie role 
będą pełnić w organizacji. Jednorazowy program 
szkoleniowy jest często niewystarczający, aby po-
móc oduczyć się poprzednich nawyków i nabyć no-
we. Wstępne szkolenia są zatem rozszerzane o tzw. 
szkolenia follow-up oraz warsztaty, które wnikają 
w życie codzienne.

Wiele organizacji turkusowych nie korzysta 
z usług trenerów zewnętrznych, gdyż ich pracowni-
cy stają się trenerami wewnętrznymi. Zagadnienia 
szkoleniowe są prezentowane przez współpracow-
ników, którzy pasjonują się danym tematem oraz 
dostosowują materiał szkoleniowy do potrzeb i kul-
tury danej organizacji. Angażowanie członków ze-
społu do prowadzenia szkoleń ma dwojakie korzy-
ści: pozwala zaoszczędzić czas i koszty oraz zwięk-
sza morale pracowników, ponieważ daje mi możli-
wość, by „błyszczeć” w organizacji i być postrzega-
nym jako ekspert w danej dziedzinie [11].

Faza realizacji funkcji personalnej w organizacjach 
turkusowych – „wyjście”

W odniesieniu do organizacji turkusowych, 
w których nie ma kierowników i które oparte są 
na samozarządzaniu, często pojawiają się pytania 
dotyczące odejść pracowników (jest to ostatni ele-
ment fazy realizacji funkcji personalnej). Czy takim 
pracownikom pozwala się zostać, czy też są oni 
zwalniani, kto o tym decyduje i na jakich zasadach? 
Odpowiedź na to pytanie dał m.in. założyciel fir-
my Marco sp. z o.o. w Gliwicach: „…  tych fajnych 
ludzi [swoich 80 pracowników] sobie wyszukuję, 
wstawiam do naszego modelu i razem w nim funk-
cjonujemy. A ludzie, którzy do niego nie pasują, po 
pewnym czasie albo sami odchodzą, albo my ich 
w jakiś sposób żegnamy. Wydaje się dość uczciwe 
w myśl filozofii – jeżeli nie czujesz czegoś, to tego 
po prostu nie rób” [31]. Ogół zwolnień można po-
dzielić na takie, które wynikają z inicjatywy właści-
ciela organizacji, z inicjatywy kierownika, i takie, 
które są decyzją samego pracownika. Również or-
ganizacje turkusowe zmagają się z takimi sytuacja-
mi i wdrażają odpowiednie procedury, aby pora-
dzić sobie z tymi problemami. Jednakże zasady te 
nie są zależne od relacji przełożony-podwładny, ale 
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opierają się na współpracownikach, którzy decydu-
ją, czy należy kogoś usunąć z zespołu czy też nie. 
Na podstawie badań przeprowadzonych przez 
Laloux podkreślić należy, że w organizacjach tur-
kusowych sytuacje takie zdarzają się wyjątkowo 
rzadko18. W tradycyjnie zarządzanych organiza-
cjach, w których praca jest „polem” w schemacie or-
ganizacyjnym, nie ma miejsca na elastyczność: pra-
cownik jest albo dobrze „dopasowany” do stanowi-
ska pracy, albo nie. Jeżeli natomiast praca na danym 
stanowisku mu nie odpowiada i nie ma możliwości 
zmiany stanowiska pracy w ramach struktury orga-
nizacji, zmuszony jest odejść. Natomiast w organi-
zacjach turkusowych pracownicy mogą łatwiej do-
stosować pracę do swojej wiedzy, umiejętności, ta-
lentów, doświadczenia, zainteresowań itp. do tego, 
w czym są najlepsi. Prowadząc badania w organiza-
cjach turkusowych, Laloux spotkał się z interesują-
cym fenomenem, a mianowicie, że ludzie sami de-
cydują się na odejście z organizacji, zanim zostaną 
zwolnieni. Bardzo rzadko to organizacja podejmuje 
decyzję o odejściu pracownika. Wydaje się, że dzię-
ki dynamice samozarządzania pracownicy dosyć 
szybko orientują się, że mogą być w niewłaściwym 
miejscu [11].

Oprócz zwolnień indywidualnych istnieje rów-
nież kwestia zwolnień grupowych (na przykład 
z przyczyn ekonomicznych). Laloux dokonał roz-
różnienia między tymczasowym a strukturalnym 
przerostem zatrudnienia. W swoich badaniach za-
uważył on, że żadna z analizowanych organizacji 
nie zwolniła pracowników w czasach dekoniunk-
tury. Organizacje samozarządzające są wyjątkowo 
elestyczne i w związku z tym znacznie lepiej ra-
dzą sobie z pogorszeniem koniunktury niż orga-
nizacje tradycyjne. Z punktu widzenia organizacji 
turkusowej niewłaściwe byłoby obniżanie zatrud-
nienia, gdy nadmierne zatrudnienie jest tylko tym-
czasowe, i tylko po to, aby zwiększyć zyski w krót-
kim okresie. Sytuacja jest odmienna, gdy przerost 
zatrudnienia ma charakter strukturalny. W takiej 
sytuacji zwolnienia są koniecznością. Sztuczne 
utrzymywanie zatrudnienia nie ma bowiem sen-
su z punktu widzenia organizacji turkusowej. Pra-
cownicy cenią sobie bezpieczeństwo zatrudnienia, 
ale ostatecznie jest to poczucie inspirowane stra-
chem. Pomija ono prawdę, że zmiany są imma-
nentną cechą otaczającej nas rzeczywistości i na-
bierają coraz większego przyspieszenia [3]; osoba, 
której talenty marnują się w organizacji o nadmier-
nej liczbie pracowników, znajdzie lepszy sposób 
na zaangażowanie swoich zdolności tam, gdzie są 
one rzeczywiście potrzebne. Odejścia pracowni-
ków z organizacji, a nawet zwolnienia, mogą być 
częścią ich rozwoju zawodowego, chociaż są sto-
sunkowo rzadkie w organizacjach turkusowych. 

18 Chęć opuszczenia firmy jest wyższa o 44% dla srodowisk 
pracy, które systematycznie utrudniają integrację życia rodzinnego 
i zawodowego w porównaniu ze środowiskami pracy, które syste-
matycznie wspierają integrację życia rodzinnego i zawodowego [13].

Praktyka realizowana w tym zakresie przez orga-
nizacje turkusowe pokazuje, że nie trzeba reduko-
wać zwolnień do zimnych, kontraktowych trans-
akcji [11].

Zarządzanie kadrami w organizacjach turkusowych 
vs. w organizacjach tradycyjnie zarządzanych

Po zidentyfikowaniu działań realizowanych 
przez organizacje turkusowe w zakresie funkcji per-
sonalnej, w tabeli 1. przedstawiono podsumowanie 
różnic w wybranych elementach funkcji personal-
nej w organizacji tradycyjnej i turkusowej.

Porównując proces zarządzania kadrami w orga-
nizacjach turkusowych i hierarchicznych, zauwa-
żyć można fundamentalne różnice między nimi, 
praktycznie na każdym etapie realizacji funkcji 
personalnej. Pierwszy etap, tj. rekrutacja i selek-
cja, w organizacjach turkusowych opiera się przede 
wszystkim na wartościach organizacji i kandydata; 
szukając punktów stycznych. Uwagę koncentruje 
się przede wszystkim na osobach dojrzałych, które 
osiągnęły kolejny etap rozwoju ludzkiej świadomo-
ści, zdolnych do wzięcia odpowiedzialności za sie-
bie i organizację oraz zmotywowanych wewnętrz-
nie. Dla organizacji turkusowych najważniejsze są 
silne strony pracowników i właśnie one mają być 
w pracy nadal rozwijane. Wynagrodzenia nie muszą 
być objęte tajemnicą służbową. Odejścia z organi-
zacji najczęściej są wynikiem niedopasowania pra-
cownika do idei organizacji turkusowej, a nie braku 
jego wiedzy i umiejętności.

Podsumowanie

W ostatnich latach zauważa się szereg zmian 
zachodzących w modelach zarządzania organiza-
cjami, w tym w szczególności w realizacji funkcji 
personalnej. Porównując proces realizacji funkcji 
personalnej w organizacjach turkusowych, wska-
zać należy, że jest on znacząco różny od tego reali-
zowanego w organizacjach tradycyjnie zarządza-
nych, praktycznie na każdym etapie jego realizacji. 
Pamiętać należy jednak, że każda organizcja turku-
sowa jest inna, gdyż inni są ludzie w niej zatrudnie-
ni i dlatego również realizacja funkcji personalnej 
przebiega w poszczególnych organizacjach turku-
sowych nieco odmiennie mimo wspólnej idei, któ-
ra je łączy.

Reasumując, warto zauważyć, że kluczowym 
etapem zarządzania kadrami w organizacjach tur-
kusowych jest etap rekrutacji i selekcji, w trakcie 
którego zarówno kandydat, jak i organizacja chcą 
wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czy ważne są 
dla nich te same wartości, szczególnie te, na któ-
rych opiera się praca w organizacjach turkuso-
wych. To właśnie wartości i postawa kandydata 
oraz ich zbieżność z wartościami organizacji tur-
kusowej są kluczowe w procesie pozyskiwania 
pracowników (wiedza, umiejętności i doświad-
czenie zawodowe kandydatów do pracy plasują 
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Tabela 1. Wybrane elementy funkcji personalnej w organizacji tradycyjnej i turkusowej

Elementy funcji personalnej Organizacja tradycyjna Organizacja turkusowa

Dobór pracowników 

 rekrutacja, selekcja

 adaptacja 

społeczno-zawodowa

zatrudnianie w opraciu o model kompetencji 
(wiedza i umiejętności);
pożądana cecha: doświadczenie zawodowe;
proces powadzony przez wyszkolonych pracowników 
HR;
rozmowa kwalifikacyjna dotyczy w szczególności 
zakresu zadań i obowiązków;
na postawę kandydata zwraca się mniejszą uwagę;
decyzja o zatrudnieniu oparta na wykreowanym 
wizerunku organizacji i pracownika;

proces krótki;
głównie formalny proces wynikający z przepisów 
prawnych (badania lekarskie, podpisanie 
dokumentów, szkolenie BHP) oraz ze specyfiki 
organizacji (informacje na stronie internetowej, 
przepisy i procedury wewnętrzne, sprawozdania);
pracownik poznaje najczęściej tylko najbliższych 
współpracowników i często nawet nie ma sposobności 
poznać, jak wygląda praca na innych stanowiskach;

zatrudnianie w opraciu o model mocnych stron 
(wiedza, umiejętności i talenty) i wartości;
pożądane cechy: wszechstronność, elastyczność, 
samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność;
proces powadzony przez współpracowników;
rozmowa kwalifikacyjna dotyczy w szczególności 
dopasowania do organizacji, jej kultury, wartości i celu 
istnienia;
postawa kandydata jest równie ważna, jeśli 
nie ważniejsza niż jego wiedza, umiejętności 
i doświadczenie zawodowe;
decyzja o zatrudnieniu oparta na realnym wizerunku 
organizacji i pracownika;

proces długi, rozbudowany;
proces opierający się o szkolenia z umiejętności 
budowania i utrzymywania dobrych relacji ze 
wspólpracownikami, samoorganizacji, celu 
ewolucyjnego oraz kultury organizacyjnej;
pracownik poznaje pracę w różnych obszarach (tzw. 
model pracy rotacyjnej), co umożliwia mu pełnienie 
różnych ról w organizaji;

Nazwy stanowisk i zakresy 

obowiązków

sformalizowane;
każde stanowisko ma swoją nazwę, ściśle określony 
zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności;

brak formalizacji;
niejednokrotnie brak nazw stanowisk pracy, role 
płynne, łączone;
pracownik robi to, co potrafi, co jest potrzebne, jest za 
to odpowiedzialny;

Motywowanie zewnętrzne („kij i marchewka”), gdyż praca zaspokaja 
potrzeby korzyści (rzeczowe i ambicje);
opiera się niejednokrotnie na braku zaufania, 
przemocy, współzawodnictwie;

wewnętrzne, gdyż praca zaspakaja potrzeby wartości 
(społeczne i godności);
opiera się na zaufaniu i partnerstwie, współpracy;

Oceny pracownicze dokonywane przez przełożonego; 
często represyjne, skoncentrowane na słabych 
stronach, obszarach do poprawy;

dokonywane przez współpracowników;
skoncentrowane na silnych stronach, osiągnięciach; 
szczera i otwarta wymiana doświadczeń oraz 
celebracja sukcesów;

Szkolenie i rozwój 

pracowników

odpowiedzialny Dział HR i przełożony;
szkolenia służące głównie nabywaniu wiedzy 
i umiejętności oraz umożliwiające awansowanie na 
wyższe stanowiska;
szkolenia najczęściej sa prowadzone przez firmy 
zewnętrzne;
szkolenie czasem traktowane jest jako konieczność 
albo przykry obowiązek;

odpowiedzialny każdy pracownik;
szkolenia z budowania kultury organizacji, 
rozwiązywania konfliktów, komunikacji, działania bez 
hierarchii;
duża rola trenerów wewnętrznych, dzieki czemu 
są one glęboko nasycone wartościami i kulturą 
organizacji;
szkolenie traktowane jest jako wyjątkowa okazja do 
nauki albo dzielenia się wiedzą; 

Wynagrodzenia ustalone w regulaminie;
o wysokosci decyduje przełożony, właściciel;
wynikają z miejsca w hierarchii organizacji;
rozpiętość wynagrodzeń – duża; 
premie indywidualne;

brak regulaminów;
o wysokości decydują współpracownicy lub sami 
pracownicy;
wynikają z wiedzy, umiejętności, „eksperctwa” 
pracownika;
rozpiętość wynagrodzeń – mniejsza;
brak premii;

Odejścia decyduje przełożony, właściciel, pracownik;
przyczyny – niewykonanie zadań, złe relacje 
społeczne, brak możliwości rozwoju; 
proces głównie prawny i finansowy;
programy outplacementowe, oferowane czasem przez 
duże organizacje;
w praktyce – bardzo częste;

decydują członkowie zespołu i pracownik, po 
wyczerpaniu procedury mediacyjnej;
przyczyna – niedopasowanie do idei organizacji 
turkusowej;
wsparcie dla pracowników odchodzących z organizacji 
w celu znalezienia bardziej odpowiedniego miejsca 
do pracy;
w praktyce – bardzo rzadkie;

Źródło: [1] s. 41–42, 48–63, 123, 146, 201–206, 242, 421, [11] s. 140–141, 190–191, 327–329, [12] s. 172–173, 232–233, 385–386
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się dopiero na kolejnych miejscach). Organizacje 
turkusowe poszukują przede wszystkim osób od-
powiedzialnych, dojrzałych, wszechstronnych, sa-
modzielnych, które osiągnęły następny etap roz-
woju ludzkiej świadomości pozwalający im do-
pasować się do kultury organizacyjnej, często cał-
kowicie odmiennej niż w organizacjach tradycyj-
nych. Ponadto proces doboru jest w dużej mierze 
realizowany przez przyszłych współpracowników 
kandydata, a nie pracowników działów kadr. Rów-
nież odmiennie przebiega w organizacjach turku-
sowych proces rozwoju kadr. Organizacje te ba-
zują przede wszystkim na zaufaniu, partnerstwie, 
współpracy, co buduje i wzmacnia motywację we-
wnętrzną, natomiast oceny pracownicze opierają 
się na mocnych stronach pracowników, które to 
organizacje starają się dalej rozwijać. Co ciekawe, 
zaufanie i partnerstwo pozwalają na praktykę jaw-
ności wynagrodzeń w wielu organizacjach turku-
sowaych. Biorąc pod uwagę to, iż organizacje tur-
kusowe przywiązują bardzo dużą wagę do etapu 
pozyskiwania pracowników, a w tym w szczegól-
ności do adaptacji społeczno-zawodowej, mają one 
bardzo niski wskaźnik rotacji. 

Przeprowadzona w artykule analiza literatury po-
zwala również na wysnucie dodatkowego wniosku, 
że organizacje turkusowe to takie organizacje, dzię-
ki którym ludzie mogą stać się lepsi, bardziej na-
stawieni na dobro innych. Łatwiej mogą również 
kształtować w sobie postawę gotowości do ciągłego 
rozwoju własnego oraz wspierania innych w tym 
procesie (może to dotyczyć między innymi klien-
tów, dostawców i pracowników oraz całej organiza-
cji). Taką organizację Stocki określił mianem orga-
nizacji zmieniającej świat [30].
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Wprowadzenie

Powszechnie uważa się, że lotnictwo pasażerskie 
jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków ko-
munikacji. Poczucie bezpieczeństwa to rzecz dość 
względna, w znacznym stopniu uzależniona od su-
biektywnych odczuć oraz trudno ujmowalna w ka-
tegoriach procedur bezpieczeństwo to zapewniają-
cych. Nie oznacza to jednak, że nieprzekładalna.

Bezpieczeństwo w lotnictwie ma różne konota-
cje. Według Organizacji Międzynarodowego Lotnic-
twa Cywilnego (International Civil Aviation Organi-
zation, ICAO) jest to stan, w którym możliwość wy-
stąpienia szkody wśród osób lub mienia jest zmini-
malizowane i utrzymuje się w ramach ciągłego pro-
cesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem 
bezpieczeństwa na dopuszczalnym poziomie lub 
poniżej tego dopuszczalnego poziomu. Skuteczniej-
sze prawo i procedury, owocujące zmniejszeniem 
się liczby wypadków, przełożyć się zatem muszą 
na subiektywnie odczuwane bezpieczeństwo, a ono 
z kolei na wzrost liczby pasażerów. Ta prosta myślo-
wa konstatacja stała się podstawą wielu wysiłków 
podejmowanych przez lotnicze firmy przewozowe, 
zarówno te zajmujące się transportem pasażerów, 

jak i te zajmujące się transportem towarów. Stała się 
też podstawą badań i analiz w tej materii. 

Bezpieczeństwo lotnictwa obejmuje problemy 
bezpieczeństwa lotów (safety) i ochrony lotnictwa 
(security) przed aktami bezprawnej ingerencji. Ist-
nieje znacząca różnica znaczeniowa między „safe-
ty” a „security”. Pierwsze z tych pojęć oznacza nie-
dopuszczenie do szkody niezamierzonej, podczas 
gdy drugie – działanie celowe i szkodę zawinioną 
[12, s. 71]. 

Przez ochronę w sensie security (w myśl Załącz-
nika 17 Konwencji Chicagowskiej) rozumie się za-
zwyczaj kombinację działań oraz zasobów ludz-
kich i materialnych, mających służyć zabezpiecze-
niu międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed 
aktami bezprawnej ingerencji. W obecnym ujęciu 
ochrona lotnictwa cywilnego ma na celu uniemożli-
wienie przedostania się na pokład samolotu przed-
miotów i materiałów niebezpiecznych, zagrażają-
cych bezpieczeństwu pasażerów i infrastruktury 
lotniczej. Problemy związane z ochroną lotnictwa 
cywilnego są szczególnie widoczne w porcie lot-
niczym. Przeniknięcie ludzi i materiałów niebez-
piecznych na teren portu lotniczego jest efektem 
wystąpienia luki w jego systemie ochrony. Trze-
ba przyznać, że takie wystąpienie jest mało praw-
dopodobne, szczególnie w państwach Unii Euro-
pejskiej, na obszarze której stosowane są wspólne, 
wysokie normy w zakresie jakości ochrony portów 
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Every airport, due to the fact that it is a place of large concentration of people, needs special protection 
because the threats it is vulnerable to are numerous. Unfortunately, as history has shown, that protection 
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undertaken to rectify this situation. Among many diverse attempts to improve it, legal solutions that refer to 
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lotniczych. Dotyczą one procedur, szkolenia i urzą-
dzeń technicznych, wykorzystywanych przez służ-
by ochrony portu lotniczego. 

Starożytni filozofowie greccy porównywali ja-
kość z doskonałością. Współcześnie można uznać, 
że jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych 
właściwości spełnia wymagania. Innymi słowami, 
jakość to zgodność z wymaganiami. W ujęciu nor-
my ISO 9000 jakością jest taki zespół cech wyro-
bu, usługi lub procesu, który spełnia określone wy-
magania wszystkich zainteresowanych stron [24]. 
W przypadku procesu ochrony lotnictwa cywilnego 
chodzi o jego jakość, którą w obecnych uregulowa-
niach prawnych zapewnia głównie Służba Ochrony 
Lotniska (SOL)1. SOL wykonuje zadania w imieniu 
zarządzającego lotniskiem w zakresie:

 prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, 
 kontroli dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, 
 kontroli przepustek wydawanych przez zarzą-

dzającego lotniskiem, 
 ujęcia i przekazania Policji lub Straży Granicz-

nej osoby (pasażera) naruszającej warunki bezpie-
czeństwa na lotnisku.

Generalnie można stwierdzić, iż ocena jakości 
w zakresie ochrony polega na ocenie, czy SOL prze-
strzega w praktyce ustaleń zawartych w przepisach, 
które normują jej działanie. 

Podstawowymi dokumentami w lotnictwie cywil-
nym, które odnoszą się do jakości w ochronie, są: 

Załącznik 17 – „Ochrona międzynarodowe-
go lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej 
ingerencji”;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy NR 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r.;

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 
8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w za-
kresie specyfikacji dla krajowych programów kontro-
li jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego;

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, 
Dział IX, Ochrona;

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jako-
ści w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Celem artykułu jest charakterystyka zagrożeń dla 
systemu ochrony portu lotniczego, jak też przybli-
żenie i analiza treści zasadniczych dokumentów od-
noszących się do kontroli jakości ochrony lotnictwa 
cywilnego. Problem, jaki chcieli zasygnalizować je-
go autorzy, został wyrażony pytaniem: czy standar-
dy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego określone przez te dokumenty są wystar-
czające w stosunku do nowych wyzwań i zagrożeń? 
Być może należy przewidzieć modyfikację środków 

1 Od 15 stycznia 2011 r. Straż Graniczna nie prowadzi kontroli 
bezpieczeństwa pasażerów w lotach krajowych. Zadanie to przejęła 
Służba Ochrony Lotniska.

stosowanych do kontroli jakości w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego. 

Do opracowania artykułu zostały wykorzystane 
teoretyczne metody badawcze, takie jak: analiza 
i synteza informacji zawartych w literaturze i ma-
teriałach źródłowych, wnioskowanie, porównanie. 

Współczesne zagrożenia dla systemu ochrony portu 
lotniczego

Termin terror wywodzi się z języka łacińskiego 
i oznacza stosowanie przemocy, gwałtu, okrucień-
stwa w celu zastraszenia. Terroryzm nie jest zjawi-
skiem zdeterminowanym istotowo, o raz na zawsze 
danych własnościach i sposobach przejawiania się, 
lecz ma naturę dynamiczną, zmienną, bardzo trudną 
do jednoznacznego uchwycenia. Przeobrażenia w ob-
rębie terroryzmu zachodzą w wielu różnych sferach 
(choć, jak się wydaje, najbardziej znaczące są w sfe-
rze organizacyjnej i komunikacyjnej). Do pewnego 
stopnia stanowią one konsekwencje ewolucji terrory-
zmu, jaka się dokonała na płaszczyźnie motywacyjnej 
(poszerzenie spektrum celów, ideologiczny uniwersa-
lizm), w większości jednak są one wynikiem adapta-
cji ugrupowań terrorystycznych do zmieniających się 
realiów – politycznych, gospodarczych czy kulturo-
wych. Terroryzm jest też zjawiskiem o dużej „mocy 
destabilizacyjnej”, co wynika zarówno z faktu odrzu-
cenia przez ekstremistycznych aktywistów społecz-
nych norm moralnych, jak i ze stosowania przez nich 
nowoczesnych rozwiązań technicznych. 

Podstawowymi formami działań organizacji terro-
rystycznych stały się zamachy bombowe, zabójstwa 
oraz uprowadzenia (ludzi, samolotów itp.). Mogą to 
być działania o charakterze indywidualnym i zbio-
rowym. Indywidualna działalność terrorystyczna 
stosowana jest głównie wobec przedstawicieli władz 
państwowych, ale także wobec przypadkowych 
osób. Natomiast działalność zbiorowa oznacza za-
machy na urzędy, lokale publiczne (porty lotnicze), 
koszary, a także statki powietrzne. Uprowadzenie sa-
molotu z pasażerami na pokładzie staje się dobrym 
narzędziem przemocy umożliwiającym wymuszanie 
ustępstw legalnej władzy i zastraszenie ludzi odpo-
wiedzialnych za jej sprawowanie [20, s. 28]. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że siły oddziały-
wania terroryzmu nie mierzy się liczbą ataków oraz 
ich mniejszą lub większą śmiercionośnością, ale 
podbudowanym strachem oddziaływaniem o cha-
rakterze medialnym – ludzkim strachem przekła-
dającym się na określone zachowania społeczne 
(zwykle oczekiwane przez terrorystów). Dlatego ak-
ty przemocy muszą mieć charakter spektakularny 
– muszą zniewalać, budzić grozę, paraliżować i, co 
najważniejsze, destabilizować społecznie. Sięganie 
po terroryzm lotniczy przez zmotywowane ideolo-
gicznie grupy lub jednostki jest w tym kontekście 
działaniem racjonalnym. Fakt, że ataki takie zda-
rzają się stosunkowo rzadko oraz pociągają za so-
bą mniejszą niż to ma miejsce w przypadku „ter-
roryzmu lądowego” liczbę ofiar, nic tu nie zmienia 
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– w każdym razie nie umniejsza ich spektakularno-
ści, przekładającej się na poczucie zagrożenia i lęku 
przed dalszą eskalacją przemocy.

Nic więc dziwnego, że społeczeństwo próbu-
je wypracować metody obrony przed tego rodza-
ju destabilizacją. Metody te mają nie tylko wymiar 
praktyczny, ale i ideologiczny. Wymiar ideologicz-
ny sprowadza się m.in. do odmitologizowania ak-
tów terrorystycznych, to znaczy pozbawienia ich 
usprawiedliwiającej te czyny otoczki ideologicz-
nej. Stąd powstało pojęcie „bezprawnej ingerencji”, 
w którym skupiamy się nie na aspektach motywa-
cyjnych danego czynu, lecz na jego aspektach prak-
tycznych – to jest samym akcie przemocy. Obec-
nie za akty bezprawnej ingerencji (Acts of unlawful 
 interference) w lotnictwie cywilnym przyjmuje się 
działania lub próby dokonania takich działań, które 
zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego. Do 
aktów tych zaliczamy, między innymi [21]:

 bezprawne przejęcie statku powietrznego;
 zniszczenie statku powietrznego w trakcie 

użytkowania; 
wzięcie zakładników na pokładzie statku po-

wietrznego lub na lotniskach; 
wtargnięcie siłą na pokład statku powietrzne-

go, na teren portu lotniczego lub na teren obiektu 
lotniczego;

wniesienie na pokład statku powietrznego lub 
na teren portu lotniczego broni lub niebezpiecz-
nego urządzenia lub materiału służącego do celów 
przestępczych;

 użycie statku powietrznego podczas jego działa-
nia w celu spowodowania śmierci, poważnych ob-
rażeń ciała lub poważnych uszkodzeń mienia lub 
środowiska;

 przekazanie nieprawdziwej informacji, mają-
ce na celu narażenie na niebezpieczeństwo statku 
powietrznego w trakcie lotu lub na ziemi, a także 
pasażerów, załogi, personelu naziemnego lub ogó-
łu społeczeństwa, na terenie portu lotniczego lub 
obiektu lotnictwa cywilnego.

Z oceny stosowanych rozwiązań z zakresu ochro-
ny lotnictwa cywilnego tradycyjne uprowadzenie 
statku powietrznego jest bardzo trudne. Współcze-
śnie raczej należy się liczyć z próbą dokonania ak-
tów bezprawnej ingerencji albo na terenie portu lot-
niczego, albo w jego bliskości. Przykładem takiego 
wydarzenia jest zamach samobójczy na moskiew-
skie lotnisko Domodiedowo (w dniu 24. 01. 2011 r.). 
Na skutek tego ataku 39 osób zostało zabitych a 180 
rannych [26]. 

Wybór portu lotniczego jako miejsca ataku nie ma 
charakteru przygodnego. Port lotniczy posiada pewne 
własności, które sprawiają, że jest on w porównaniu 
do innych obiektów bardziej na ataki takie narażony. 
Do właściwości portu lotniczego można zaliczyć:

 duży obszar, niezmiernie trudny do wyizolowa-
nia i kontrolowania;

 duża liczba personelu;
 bardzo duży przepływ ludzi i bagaży z różnych 

kierunków świata, stałe, duże zagęszczenie osób;

 uzależnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego 
od techniki, sprzętu zabezpieczającego i zasilania;

magazynowanie ogromnej ilości substancji eks-
plozywnych i łatwość podłożenia ładunku wybu-
chowego w strefie ogólnodostępnej, gdzie można 
dostać się bez przechodzenia przez jakąkolwiek 
kontrolę. 

Z oceny możliwych środków, jakie mogą za-
stosować grupy przestępcze, wynika, że nie mają 
one potrzeby fizycznego przenikania do systemu 
ochrony portu lotniczego. Mogą te same rezulta-
ty osiągnąć, wykorzystując tzw. cyberprzestrzeń, 
czyli przestrzeń otwartego komunikowania się za 
pośrednictwem komputerów i pamięci informa-
tycznych pracujących na całym świecie. Obecnie 
powszechne wtłoczenie informacji do systemów 
informatycznych czyni cyberprzestrzeń interesują-
cym ośrodkiem ewentualnych oddziaływań terro-
rystycznych. Można zatem skutecznie tą informa-
cją manipulować, a nawet generować informację 
fałszywą, zagrażającą bezpieczeństwu lotnictwa 
cywilnego. 

Sam Internet stanowi bez wątpienia doskonałe 
narzędzie propagandowe. W przeszłości członko-
wie ugrupowań terrorystycznych komunikowali się 
ze światem poprzez akty przemocy z nadzieją, że 
wzbudzą one na tyle silne zainteresowanie, by moż-
liwe było skuteczne przekazanie informacji o moty-
wach tych działań i ich ideologicznym usprawie-
dliwieniu. Wraz z pojawieniem się Internetu te sa-
me grupy mogą rozpowszechniać swoje informacje 
bezpośrednio, bez przekształceń, jakich wcześniej 
dokonywały media, ośrodki władzy czy osoby za-
interesowane powstrzymaniem proliferacji terro-
ryzmu [por. 3; por. 1, s. 25; por. 5, 221]. Internet 
pozwala także na zdobycie dla ekstremistycznego 
przesłania zasięgu globalnego. Dawniej, ze wzglę-
du na ograniczoną możliwość komunikacji, w bez-
pośrednim zasięgu ekstremistycznych idei znaj-
dowało się niewielu ich potencjalnych odbiorców 
[por. 6, s. 965]. Trzeba ich było szukać, ryzykując 
dekonspiracje. Dziś znalezienie ich za pośrednic-
twem Internetu nie stanowi większego problemu. 
Internet w końcu jest dla organizacji ekstremistycz-
nych doskonałym źródłem wiedzy oraz praktycz-
nym narzędziem usprawniającym działanie. I tak 
na przykład sieć Osamy Bin Ladena uzyskała wiele 
użytecznych informacji na temat konstrukcji World 
Trade Center oraz technik rozpylania potencjalnie 
trujących substancji właśnie z dokumentów dostęp-
nych w sieci. Sami sprawcy ataku na World Trade 
Center i Pentagon zamawiali swoje bilety lotnicze 
przez Internet [2, s. 14; Por. 3, s. 10]. Można przy tej 
okazji wspomnieć także o wykorzystywaniu przez 
rozmaite organizacje (Hamas, IRA, ELF) stron in-
ternetowych do zbiórki funduszy oraz emitowania 
apeli o wsparcie (logistyczne, techniczne, bojowe). 
Ale Internet może być wykorzystany także do celów 
ofensywnych, na przykład do atakowania systemu 
informatycznego czy przechwycenia danych prze-
ciwnika. Takie wykorzystanie określane jest zwykle 
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mianem cyberterroryzmu.2 Zagrożenie związane 
z użyciem przez terrorystów Internetu było pod-
noszone wielokrotnie. Barry Collin z Institute for 
Security and Intelligence w Kalifornii, który ukuł 
w latach 80. XX wieku termin „cyberterroryzm”3, 
opisał w 1997 r. trzy możliwe scenariusze ataku cy-
berterrorystycznego [9, s. 103]. W jednym ze scena-
riuszy terroryści włamują się do systemu kompute-
rowego fabryki płatków śniadaniowych i zwiększa-
ją stężenie chemicznych substancji w każdej z pa-
czek. W efekcie dochodzi do licznych zachorowań 
i śmierci. W drugim scenariuszu terroryści destabi-
lizują kraj przez ataki na finansowe instytucje oraz 
giełdę. W trzecim, z uwagi na tematykę tego arty-
kułu – najważniejszym, zaatakowany zostaje sys-
tem kontroli lotniczej, co doprowadza do komuni-
kacyjnego chaosu, generuje koszty i wywołuje stan 
zagrożenia.4 

Należy zakładać, iż terroryści podejmą działania 
w tzw. rejonie operacyjnym lotniska. Rejon taki to 
teren lotniska i obszar wokół niego, na którym służ-
by lotniskowe oraz inne podmioty udzielają pomo-
cy statkowi powietrznemu będącemu w niebezpie-
czeństwie w promieniu 8000 m, w przypadku lotni-
ska certyfikowanego, oraz 3000 m, w przypadku lot-
niska o ograniczonej certyfikacji lub lotniska użytku 
wyłącznego – od punktu odniesienia lotniska. Jest 
to duża przestań dająca znaczną swobodę działania 
ewentualnym grupom terrorystycznym. W rejonie 
operacyjnym do spowodowania aktu bezprawnej 
ingerencji mogą być wykorzystane środki miner-
skie, broń strzelecka, granatniki przeciwpancer-
ne, jak również przenośne przeciwlotnicze zesta-
wy rakietowe, bezpilotowe systemy latające. Są to 
środki, które skutecznie rażą cele lecące na małych 
wysokościach. Rozwój i miniaturyzacja bezzało-
gowych statków powietrznych powoduje, że coraz 
powszechniej są one stosowane. Drony charaktery-
zują się niską ceną jednostkową, co czyni je bardzo 
atrakcyjnymi w użyciu. Niska cena oraz ich rosnące 
możliwości operacyjne powodują, iż są uważane za 
coraz większe zagrożenie powietrzne. Zderzenie sa-
molotu pasażerskiego z takim obiektem może mieć 
tragiczne skutki. 

2 Wśród licznych definicji cyberterroryzmu najbardziej znana 
jest definicja Dorothy E. Denning, która określa go jako: „bezprawny 
atak lub groźba ataku przeciwko komputerom, sieciom, zgromadzo-
nym tam danym, w celu zastraszenia lub wymuszenia na rządzie 
lub jego przedstawicielach realizacji politycznych i społecznych 
celów. Aby ataki tego rodzaju zostały zakwalifikowane jako terro-
ryzm cybernetyczny, muszą one wiązać się z przemocą przeciwko 
ludziom ich własności lub przynajmniej wiązać się z krzywdą 
i strachem” [4].

3 Niektórzy uważają, że termin „cyberterroryzm” pojawił się już 
w latach 70. Wtedy też z inicjatywy U.S. Air Force powstała pierwsza 
(zbyt szeroka niestety) definicja cyberterroryzmu: „Użycie informacji 
i informacyjnego systemu jako broni w konflikcie, gdzie informacje 
i systemy informacyjne są celami ataków” [Patrz. 14, s. 131–132].

4 Trzeci scenariusz Collina został zrealizowany już w 1997 r., 
kiedy to nastolatek z USA (nieposiadający jednak motywacji 
politycznych) uzyskał dostęp do sieci telefonicznej małego portu 
lotniczego w Worcester (Massachusetts) i przerwał komunikację 
z wieżą kontrolną na kilka godzin.

System ochrony cywilnego portu lotniczego 

Cywilny port lotniczy to duży obszar, który nale-
ży ochraniać. Dla przykładu powierzchnia londyń-
skiego portu lotniczego Heathrow wynosi 12,27 km2, 
a największego krajowego portu lotniczego, Lotniska 
Warszawa – Okęcie, 830 hektarów.

System ochrony portu lotniczego ma zapewnić 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Samo słowo „sys-
tem” jest wyrazem bardzo często używanym w mo-
wie potocznej. System to celowo określony zbiór 
elementów i zbiór sprzężeń między nimi, które 
wspólnie określają cechy całości. Definiowanie sys-
temu polega na wyodrębnieniu: elementów otocze-
nia systemu, istotnych sprzężeń między elementa-
mi systemu oraz istotnych sprzężeń systemu z jego 
otoczeniem [25]. System ochrony portu lotniczego 
może być potraktowany jako typowy system antro-
potechniczny. Stanowi on złożone powiązanie czło-
wieka ze środkami technicznymi powstałe na sku-
tek celowego oddziaływania człowieka na środek 
techniczny. Zapewnienie ochrony w porcie lotni-
czym spoczywa głównie na barkach pracowników 
Służby Ochrony Lotniska, Straży Granicznej, ale 
też Policji, Służby Celnej i służb operacyjnych por-
tu lotniczego. System ochrony jako integralna część 
systemu bezpieczeństwa portu lotniczego ma unie-
możliwić dokonanie aktu bezprawnej ingerencji na 
jego terenie, także w strefie operacyjnej. 

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony 
poszczególnych portów lotniczych w Polsce wyni-
ka z implementacji przepisów międzynarodowego 
prawa lotniczego, w tym UE, do dokumentów naro-
dowych, takich jak: Ustawa Prawo Lotnicze, Krajo-
wy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz in-
ne dokumenty kształtujące rozwiązania w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego na terenie Polski. Na-
leży pamiętać, iż wskazane dokumenty co jakiś czas 
się zmieniają. System ochrony portu lotniczego musi 
respektować przepisy obowiązującego prawa. W opi-
nii autorów niniejszego artykułu spośród ważnych 
dokumentów dotyczących ochrony lotnictwa cywil-
nego duże znacznie ma Krajowy Program Ochrony 
Lotnictwa Cywilnego. Ustalenia tego dokumentu są 
realizowane w polskich portach lotniczych. 

Oprócz służb ważnym elementem systemu ochro-
ny portu lotniczego jest tak zwany Zespół Ochrony 
Lotniska (ZOL). W skład zespołu wchodzą przedsta-
wiciele zarządzającego lotniskiem (przewodniczący 
zespołu), Służby Ochrony Lotniska, Policji, Straży 
Granicznej – na lotniskach, w których znajdują się 
lotnicze przejścia graniczne, ABW, Służby Celnej, 
przewoźników lotniczych działających na lotnisku 
[11, s. 8–9]. Do prac w zespole mogą być zaproszeni 
przedstawiciele: innych podmiotów prowadzących 
lotniczą działalność gospodarczą na danym lotni-
sku, jednostek ratownictwa medycznego, właściwe-
go wojewody.

Istotną częścią systemu ochrony są urządzenia, 
a nawet systemy techniczne, wspierające pracę czło-
wieka. Ważną grupą wśród nich są tzw. Systemy 
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Kontroli Dostępu. Kontrola dostępu (KD) oznacza 
stosowanie środków, dzięki którym można zapobiec 
przedostaniu się nieupoważnionych osób lub nie-
upoważnionych pojazdów, lub zarówno nieupoważ-
nionych osób, jak i nieupoważnionych pojazdów.

System KD przede wszystkim skutecznie kontro-
luje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. 
Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po da-
nym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobi-
stych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach 
czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ogranicza-
ją dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. 
Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu 
administrator oraz inne uprawnione osoby mają 
możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania 
prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, 
ale również kontrolowania sytuacji w stanach za-
grożenia lub alarmowych. Najważniejszą zaletą za-
stosowania nowoczesnych Systemów Kontroli Do-
stępu, oprócz wymiernych korzyści finansowych, 
jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zabez-
pieczenia mienia na terenie obiektu. 

Kolejną grupą są urządzenia stosowane w kon-
troli bezpieczeństwa osób i bagażu. Kontrola bez-
pieczeństwa oznacza stosowanie technicznych lub 
innych środków w celu identyfikacji lub wykrywa-
nia przedmiotów zabronionych. Wykorzystuje się 
tu skanery rentgenowskie, które przeznaczone są do 
skanowania wszelkich przedmiotów na obecność 
ukrytej broni, ładunków wybuchowych czy narko-
tyków. Skanery Rentgenowskie mogą być stosowa-
ne w zakładach karnych, placówkach policji, są-
dach, jednostkach wojskowych, lotniskach, amba-
sadach, muzeach, bankach, na przejściach granicz-
nych oraz obiektach sportowych. Podczas kontroli 
bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli stosuje się: 
urządzenie rentgenowskie, urządzenia do wykry-
wania śladowych ilości materiałów wybuchowych 
(ETD), paski próbne do badania reakcji chemicz-
nych, skanery płynów w butelkach. 

Wykorzystuje się również systemy Explosive De-
tection System (w skrócie EDS). W rezultacie na lot-
niskach cywilnych istnieje konieczność rozszerze-
nia systemu Baggage Handling System (BHS) o sys-
tem EDS, który służy do kontroli bagażu rejestro-
wanego. Składa się z procedur i urządzeń potrzeb-
nych do zachowania pewnego ustalonego stopnia 
bezpieczeństwa. 

Jednym z wrażliwych, choć nie zawsze docenia-
nym elementem systemu ochrony lotnictwa jest tzw. 
spektrum elektromagnetyczne, w którym funkcjo-
nuje szereg systemów radionawigacyjnych, radio-
komunikacyjnych i innych, niezbędnych do pra-
widłowego i bezpiecznego wykonania lotu. Współ-
czesne urządzenia odbiorcze są w stanie, z określo-
nym prawdopodobieństwem, wykryć każdy sygnał 
wyemitowany w przestrzeń, „dowiązać” ten sygnał 
do osi czasu, dokonać jego rozpoznania i zlokali-
zować miejsce położenia emitera z dużą dokładno-
ścią. Systemy monitoringu działają pasywnie i stąd 
ich wykorzystanie ma charakter skryty. Mogą one 

działać w wąskim paśmie, dedykowanym w skraj-
nym przypadku pojedynczej częstotliwości, lub też 
dokonywać obserwacji bardzo szerokiego zakresu 
częstotliwości. Oprócz licznych systemów obserwa-
cji optycznej czy też termowizyjnej również sensory 
pasywne mogą być doskonałym źródłem informacji. 
Uzupełniają one działanie innych sensorów poprzez 
wykrycie osób lub urządzeń, które są wyposażone 
w źródła emisji sygnałów radiowych, a dla których 
istnienia możemy przywiązać pojęcie zagrożenia. 
W niektórych obszarach pojawienie się źródła emi-
sji radiowej (niekoniecznie samej emisji) może ozna-
czać stan zagrożenia. Istnieją już rozwiązania tech-
niczne, które umożliwią monitowanie tego obszaru. 

Na lotniskach całego świata pozostawione bez 
opieki bagaże i podejrzane przedmioty są poważ-
nym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa. Każdy 
z nich może być źródłem potencjalnego zagroże-
nia bombowego i wymaga natychmiastowej reak-
cji ze strony pirotechników, niejednokrotnie nara-
żających własne zdrowie i życie. W takiej sytuacji 
wykorzystywano przenośne prześwietlarki rentge-
nowskie, antywybuchowe kombinezony, beczki pi-
rotechniczne. Coraz częściej wprowadza się na wy-
posażenie służb specjalistyczne roboty, czyli urzą-
dzenia mechaniczne wykonujące automatycznie 
pewne szczególnie niebezpieczne zadania, np. kon-
trola podejrzanych pakunków. Działaniem robota 
może sterować operator, przez wprowadzony wcze-
śniej program bądź przez zbiór ogólnych reguł, któ-
re zostają przełożone na działanie robota przy po-
mocy technik sztucznej inteligencji. 

Warto zwrócić uwagę na postęp, jaki dokonał 
się w stosowanych ogrodzeniach obiektów waż-
nych, a do takich niewątpliwie zaliczamy port lot-
niczy. W tym przypadku mówimy nie o klasycznym 
ogrodzeniu (np. z siatki metalowej), ale o systemie 
ochrony zewnętrznej. Systemy te są wyposażane 
w rozmaite czujniki elektroniczne, które dają wiary-
godny obraz sytuacji – co się dzieje w danym miej-
scu i czasie, niezależnie od pory doby i warunków 
atmosferycznych. Systemy ochrony zewnętrznej 
ze względu na ciężkie warunki pracy są systema-
mi bardzo złożonymi technicznie, często trudnymi 
w instalacji oraz dość drogimi. 

Kontrola jakości w zakresie ochrony portów lotniczych 
w świetle wybranych dokumentów

Dokumentem o zasięgu światowym, który na-
rzuca standardy dotyczące ochrony lotnictwa cy-
wilnego jest Konwencja Chicagowska z 1944 r. [7]. 
Konwencja zawiera przepisy dotyczące zwierzch-
nictwa w przestrzeni powietrznej, rejestracji stat-
ku powietrznego, wzajemnego uznawania licencji 
i certyfikatów, zakazu użycia broni wobec cywilne-
go statku powietrznego, międzynarodowych stan-
dardów i zalecanych metod postępowania, a także 
inne szczegółowe prawa Państw stron Konwencji. 
Konwencja Chicagowska wraz z aneksami oraz uzu-
pełniającymi ją dokumentami stanowi podstawowy 
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system przepisów, które normalizują działalność 
światowego lotnictwa cywilnego. Zgodnie z rezolu-
cją Rady ICAO z 13 kwietnia 1948 r. państwa człon-
kowskie ICAO zobowiązane są do wprowadzania 
jej postanowień do swojego ustawodawstwa. Doty-
czy to także ustaleń zawartych w jej dziewiętnastu 
aneksach. Zawarte w Konwencji Chicagowskiej i jej 
aneksach normy i zalecane metody postępowania 
stosowane są na całym świecie na zasadzie wspól-
nej zgodności, dzięki czemu osiąga się jednolitość 
przepisów, umożliwiających rozwój lotnictwa cy-
wilnego i bezpieczne wykonywanie lotów.

Załącznik 17 Konwencji, pt. „Ochrona”, wyzna-
cza międzynarodowe normy i zaleca określone me-
tody postępowania dotyczące ochrony międzyna-
rodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bez-
prawnej ingerencji. Rozdział trzeci tego załącz-
nika, pt. „Organizacja”, określa ogólne standardy 
dotyczące organizacji ochrony [8]. Podrozdział 3.4 
pt. „Kontrola jakości”, wskazuje na działania i zale-
ca środki kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cy-
wilnego. Stosowanie zalecanych środków kontroli 
ma zapewnić właściwą jakość tej ochrony [8]. 

W praktyce kontrola jakości w zakresie ochrony 
to działania mające na celu sprawdzenie (lub testo-
wanie), czy przyjęte rozwiązania w ochronie portu 
lotniczego są zgodne z zaleceniami ICAO, Unii Eu-
ropejskiej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zadanie to 
powinno być wykonywane przez przygotowany per-
sonel, tzw. audytorów krajowych i wewnętrznych. 

Z analizy treści zapisów podrozdziału 3.4 wyni-
ka, że osoby wdrażające środki kontroli w zakresie 
ochrony muszą być poddane sprawdzaniu przeszło-
ści i procedurom naboru. Takie osoby powinny też 
posiadać wszystkie kompetencje (wiedzę, umiejęt-
ności oraz odpowiedzialność) wymagane do wyko-
nywania swoich obowiązków. Szczegóły są okre-
ślone już w dokumentach krajowych. Osoby takie 
są odpowiednio przeszkolone zgodnie z wymogami 
Ustawy Prawo lotnicze (Dział IX. Ochrona lotnictwa 
cywilnego), Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego5 oraz Krajowego Programu Kontroli Jako-
ści w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego6. Osoby 
prowadzące czynności związane z kontrolą bezpie-
czeństwa7 muszą być certyfikowane8 zgodnie z wy-
mogami przepisów unijnych, krajowych. 

Należy zauważyć, że każde „umawiające się pań-
stwo” zobowiązuje właściwy organ do opracowania, 

5 Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, wydawany 
jako rozporządzanie ministra właściwego do spraw transportu nar-
zuca rozwiązania dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego przyjęte na 
poziomie danego państwa, a które wynikają z dokumentów ICAO i UE.

6 Krajowy Program Kontroli Jakości ma na celu zapewnienie 
skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego.

7 Kontrola bezpieczeństwa – oznacza stosowanie technicznych 
lub innych środków w celu identyfikacji lub wykrywania przedmio-
tów zabronionych.

8 Certyfikacja oznacza formalną ocenę i potwierdzenie wydane 
przez właściwy organ lub w jego imieniu wskazujące, że dana osoba 
ukończyła stosowne szkolenie z wynikiem pozytywnym i posiada 
kompetencje niezbędne do wykonywania wyznaczonych funkcji na 
zadowalającym poziomie [18].

wdrożenia i utrzymania w mocy Krajowego Programu 
Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilne-
go w celu określenia zgodności i weryfikacji skutecz-
ności Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywil-
nego danego państwa. W Polsce taki program istnienie 
i ma rangę rozporządzenia ministra właściwego ds. 
transportu lotniczego. Stosowanie tego programu za-
pewnia właściwe posługiwanie się przepisami w za-
kresie ochrony lotnictwa cywilnego przez:

 sprawdzanie efektywności stosowanych proce-
dur, metod i środków ochrony lotnictwa cywilnego;

wskazywanie procedur, metod i środków dzia-
łania gwarantujących skuteczność systemu ochrony 
lotnictwa cywilnego;

 usuwanie stwierdzonych w tym systemie 
uchybień;

wskazywanie niezbędnych zmian w przepisach 
z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz w pro-
gramach ochrony podmiotów prowadzących dzia-
łalność lotniczą;

 stosowanie środków, o których mowa w pkt 2.3 za-
łącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 [17].

Każde „umawiające się państwo” zapewnia, że sto-
pień wdrożenia środków ochrony regularnie podlega 
procedurze weryfikacji zgodności z Krajowym Progra-
mem Ochrony Lotnictwa Cywilnego. Priorytety i czę-
stotliwość monitorowania określane są na podstawie 
oceny ryzyka przeprowadzonej przez właściwe orga-
ny. W ocenie zagrożeń uczestniczą instytucje i ogra-
ny państwa wskazane w Krajowym Programie Ochro-
ny Lotnictwa Cywilnego [11, §2, s. 5 do 8]. Przekazują 
one Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego informa-
cję o zagrożeniu aktami bezprawnej ingerencji w lot-
nictwie cywilnym oraz o wszelkich zagrożeniach, co 
do których istnieją przesłanki, że mogą one skutko-
wać aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cy-
wilnym. Są to: minister właściwy do spraw transpor-
tu, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Mini-
ster Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw 
finansów publicznych, Prezes Państwowej Agencji 
Atomistyki, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, właściwy wojewoda, zarządzający lotniskiem, 
koncesjonowany przez Prezesa Urzędu przewoźnik 
lotniczy, zarejestrowany agent, znany nadawca, zare-
jestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, zna-
ny dostawca zaopatrzenia pokładowego oraz znany 
dostawca zaopatrzenia portu lotniczego, Polska Agen-
cja Żeglugi Powietrznej. 

Kolejne punkty podrozdziału 3.4 dotyczą prze-
prowadzania audytów ochrony, testów ochrony, 
przeglądów ochrony i inspekcji ochrony [21]. Po-
wyższe metody sprawdzenia systemu ochrony 
portu lotniczego umożliwią weryfikację zgodno-
ści przyjętych rozwiązań z Krajowym Programem 
Ochrony Lotnictwa Cywilnego. Mają też zapewnić 
szybkie i skuteczne usunięcie wszelkich uchybień 
oraz sprawdzenie wdrożenia środków ochrony, któ-
re ten dokument przewiduje. Co w praktyce ozna-
czają wskazane metody sprawdzenia, wyjaśnia już 
inny dokument. W tym przypadku jest to Rozpo-
rządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 
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2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakre-
sie specyfikacji dla krajowych programów kontro-
li jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilne-
go. Dokument ten wprowadza do Rozporządzenia 
(WE) nr 300/2008 Załącznik II, pt. „Wspólne specy-
fikacje dla krajowych programów kontroli jakości 
wdrażanych przez państwa członkowskie w dziedzi-
nie ochrony lotnictwa cywilnego” [23]. Załącznik II 
określa, że audyt ochrony oznacza szczegółową 
analizę środków i procedur ochrony, mającą na celu 
stwierdzenie, czy są one w pełni stosowane w spo-
sób ciągły [15]. Test ochrony oznacza sprawdzenie 
środków ochrony lotnictwa, polegające na symula-
cji przez właściwy organ zamiaru popełnienia  aktu 
bezprawnej ingerencji w celu zbadania skutecz-
ności zastosowania istniejących środków ochrony 
[21]. Przegląd ochrony przeprowadza się, gdy tylko 
właściwy organ uzna za niezbędne dokonanie po-
nownej oceny operacji w celu określenia i likwi-
dacji wszelkich podatności. W razie stwierdzenia 
jakiejkolwiek podatności9 właściwy organ wymaga 
wdrożenia środków zabezpieczających odpowied-
nio do zagrożenia [15].

Inspekcja ochrony oznacza analizę wdrożenia 
środków i procedur ochrony w celu ustalenia, czy 
są one realizowane skutecznie i zgodnie z wyma-
ganymi standardami, a także w celu stwierdzenia 
ewentualnych uchybień [15].

Po przeprowadzonej kontroli zgodności10 sporzą-
dzany jest protokół kontroli. W dokumencie tym 
zespół audytorski przyznaje następujące kategorie 
ocen stanu ochrony [15]:

1. Kategoria 1 – oznacza, że stosowane metody 
i środki ochrony są w pełni zgodne z wymaganiami 
przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

2. Kategoria 2 – oznacza, że stosowane metody 
i środki ochrony są zgodne z wymaganiami prze-
pisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jed-
nakże pełna skuteczność ich stosowania wymaga 
wprowadzenia zmian w sposobie ich realizacji.

3. Kategoria 3 – oznacza, że stosowane meto-
dy i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami 
przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, 
jednakże stwierdzone drobne uchybienia nie mają 
bezpośredniego wpływu na ochronę kontrolowane-
go podmiotu.

4. Kategoria 4 – oznacza, że stosowane meto-
dy i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami 
przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, 
a stwierdzone poważne uchybienia mają bezpośred-
ni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu.

9 „Podatność” oznacza każdy słaby punkt w zakresie stosowania 
środków i procedur, które mogłyby być wykorzystane w celu popeł-
nienia aktu bezprawnej ingerencji. Patrz Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie 
specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie 
ochrony lotnictwa cywilnego.

10 Kontrola zgodności oznacza wszelkie procedury lub procesy 
stosowane w celu dokonania oceny wykonania niniejszego rozporzą-
dzenia i krajowego programu ochrony lotnictwa [15].

5. Kategoria 5 – oznacza, że wymagane zgod-
nie z przepisami prawa metody i środki ochro-
ny nie znajdują zastosowania w podmiocie 
kontrolowanym.

6. Kategoria 6 – oznacza, że wymagane zgodnie 
z przepisami prawa metody i środki ochrony nie zo-
stały potwierdzone z przyczyn obiektywnych.

Zespół audytorski w odniesieniu do poszczegól-
nych metod kontroli zgodności przyznaje następu-
jące kategorie oceny stanu ochrony podmiotowi, 
który był kontrolowany:

w przypadku audytu ochrony – kategorie 1–6;
w przypadku inspekcji ochrony – kategorie 1–6;
w przypadku testu ochrony – kategorie 1–4 i 6.

Podsumowanie

Tematem artykułu była „Kontrola jakości ochro-
ny portu lotniczego”, celem zaś zarówno charakte-
rystyka zagrożeń dla systemu ochrony portu lotni-
czego, jak i analityczne przybliżenie treści zasad-
niczych dokumentów odnoszących się do kontroli 
jakości tej ochrony. Problem, jaki chcieli zasygnali-
zować autorzy artykułu, został wyrażony pytaniem: 
czy standardy kontroli jakości w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego określone przez te dokumenty 
są wystarczające w stosunku do nowych wyzwań 
i zagrożeń? Jest to pytanie trudne, bowiem owe 
wyzwania i zagrożenia mają charakter zmienny 
– kształtując przepisy, nie zawsze jesteśmy w stanie 
za nimi nadążyć. Problemem jest już sam system 
ochrony portu lotniczego, jego organizacja, wyposa-
żenie i człowiek, który tworzy Służbę Ochrony Lot-
niska i inne służby uczestniczące w procesie ochro-
ny. W zasadzie to od tych służb zależy rzeczywisty 
poziom tej ochrony. Człowiek w systemie ochrony 
portu lotniczego, jeśli popełni błąd, będzie działał 
nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji. Jego działanie 
wygeneruje sytuację zagrożenia aktem bezprawnej 
ingerencji, chociaż można by było tej sytuacji unik-
nąć. W takiej sytuacji pytamy z reguły, co zawio-
dło: brak informacji o zagrożeniu, szkolenie, wypo-
sażenie czy niewłaściwa kontrola. Powodów może 
być wiele. My pragnęliśmy zwrócić uwagę na jeden 
z nich – brak właściwej „świadomości bezpieczeń-
stwa”. Nieodłączną częścią człowieka jest bowiem 
„świadomość”. Świadomość jest pojęciem trudno 
definiowalnym, odnoszącym się do poczucia prze-
żywania specyficznych stanów mentalnych. Czło-
wiek dzięki percepcji11 orientuje się w otoczeniu, 
dostosowuje swoje działania do znaczenia zda-
rzeń, ale również zdaje sobie sprawę z treści wła-
snych przeżyć psychicznych (doświadcza własne-
go „ja”) i samego faktu ich doznawania. Zwłasz-
cza pracownicy służb ochrony portu lotniczego 
powinni się charakteryzować wysokim poziomem 
„świadomości bezpieczeństwa”. Oznacza to, że po-
winni posiąść umiejętność dostrzegania zagrożeń, 

11 Percepcja to proces nadawania znaczeń otrzymanym wraże-
niom – czyli informacjom, dostarczonym przez zmysły.
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zachowywania świadomości tego, co najbardziej 
nam zagraża w bliskim i dalszym otoczeniu i jed-
nocześnie tego, co trzeba zrobić, aby te zagrożenia 
zostały zminimalizowane. Jednocześnie powinni 
być w stanie przewidzieć konsekwencje własnego 
działania. Takie rzeczy nie przychodzą same, trzeba 
je mozolnie wypracowywać – czasami niestety wią-
że się to z koniecznością eksperymentowania w za-
kresie procedur oraz określonych działań praktycz-
nych, a nawet uczenia się na własnych błędach. Nie 
wszystko bowiem można określić w procesie teore-
tyczno-wyobrażeniowym, ponieważ rzeczywistość 
jest o wiele bogatsza niż wszelkie teoretyczne wy-
obrażenia. Lubi zaskakiwać, nawet gdy my bardzo 
tego bardzo nie lubimy. Dostrzegając wagę i aktual-
ność problemu, na Wydziale Bezpieczeństwa Naro-
dowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej 
w Dęblinie podjęto się realizacji pracy badawczej 
pod roboczym tytułem: „Optymalizacja kompeten-
cji służb lotniskowych i personelu zarządzania Bez-
załogowymi Systemami Powietrznymi w systemie 
bezpieczeństwa”. Wskazana praca jest, co prawda, 
dopiero w trakcie realizacji, jednak już wstępne wy-
niki prowadzonych badań wskazują na konieczność 
kompleksowego legislacyjnego wpływu na „świa-
domość bezpieczeństwa” służb portu lotniczego. 
Niewątpliwie bowiem od przygotowania fachowe-
go, doświadczenia zawodowego tychże służb (osób 
kontrolujących system ochrony portu lotniczego) 
zależy w dużej mierze jakość tej ochrony. 

Pytanie o to, czy zapisy wskazanych dokumen-
tów są wystarczające w stosunku do nowych wy-
zwań, z jakimi musi się mierzyć system ochrony 
portu lotniczego, zespół autorski uważa za zasad-
ne, choć nie jest w stanie udzielić tu jednoznacz-
nej odpowiedzi. Z analizy treści tych dokumentów 
można wyciągnąć wniosek, że są one w miarę „czy-
telne”, a nakazane metody kontroli ochrony zapew-
niają należytą jej jakość. Z drugiej strony kontrola to 
jeszcze nie wszystko. Oprócz niej warto pomyśleć 
o środowisku, w jakim służby ochrony portu lotni-
czego muszą działać, o prawie, które określa zasady 
ich działania, o jakości przygotowania zawodowego 
kandydatów do tych służb oraz o właściwej orga-
nizacji ich pracy. Dopiero wtedy możemy uzyskać 
względne poczucie bezpieczeństwa, jak również to-
warzyszącą temu poczuciu świadomość, że zrobi-
liśmy, co w naszej mocy, by zapewnić pasażerom 
i obsłudze portu możliwie najwyższy jego poziom.
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Wprowadzenie

Starając się poprawić bezpieczeństwo obrotu go-
spodarczego, Unia Europejska wprowadziła w życie 
od połowy 2007 r. stosowne prawo, które wskazu-
je na konieczność ograniczania transferu gotówki 
poza limit 10 tys. EURO z/do innych państw. Zasa-
da ta obowiązuje wśród wszystkich państw strefy 
Schengen. Mimo funkcjonowania tego prawa przez 

dłuższy już czas, nadal zdarzają się przypadki je-
go łamania. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. 
w Polsce wykryto z tego tytułu nadużycia celno-
-skarbowe na kwotę ok. 2 mln EURO. 

Stąd też celem tego artykułu jest zwrócenie uwa-
gi na obowiązek powiadamiania organów celno-
-skarbowych w przypadku przywożenia/wywożenia 
środków pieniężnych powyżej 10 tys. EURO do/po-
za strefy/ę Schengen oraz na ujednolicenie kar z te-
go tytułu we Wspólnocie. By osiągnąć założony cel, 
autorzy postanowili rozwiązać problem badawczy 
postawiony w formie następującego pytania: z cze-
go wynika konieczność harmonizacji prawa wspól-
notowego w zakresie przewożonej gotówki do/poza 

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

gotówka, 
strefa Schengen, 
bezpieczeństwo 
i jakość obrotu 
gospodarczego

Osoba przekraczająca granicę państwową poza strefę Schengen, a posiadająca gotówkę odpowiadającą wartości 
10 tys. EURO, ma obowiązek powiadomić w stosownej deklaracji o tym fakcie organy celne lub Straż Graniczną. 
Jest to związane z kształtowaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jeśli osoba tego obowiązku nie do-
kona, podlega karze za to wykroczenie skarbowe. Prawo to obowiązuje we wszystkich państwach UE od połowy 
2007 r. Mimo obowiązywania tej zasady od dłuższego czasu, tylko w pierwszym półroczu 2017 r. nasze służby 
celno-skarbowe przechwyciły niezgłoszoną gotówkę o wartości ok. 2 mln EURO. Warto przypominać, aby nasi 
obywatele pamiętali o obowiązku dokonywania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE, kiedy 
udają się w podróż poza strefę Schengen. Jednocześnie należy zharmonizować sankcje z tego tytułu na forum 
UE, bowiem w każdym państwie występuje tu duża dowolność. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na obo-
wiązek powiadamiania organów celno-skarbowych w przypadku przywożenia/wywożenia środków pieniężnych 
powyżej 10 tys. EURO do/poza strefy/ę Schengen oraz na ujednolicenie kar z tego tytułu we Wspólnocie.

KEYWORDS ABSTRACT

cash, 
Schengen zone, 
security and 
quality of business 
transactions

A person crossing the state border outside the Schengen area, and having cash equivalent to 10 000 EURO, 
is obliged to notify the customs authorities or the Border Guard in an appropriate declaration. It is related 
to shaping the security of business transactions. If a person fails to do this, he or she is liable to a fine for 
this tax offense. This law has been in force in all EU countries since mid-2007. Despite the fact that this law 
has been in force for a long time, only in 2017 our customs and tax services intercepted unpaid cash worth 
about EURO 2 million. It is worth reminding that our citizens remember about the obligation to make such 
an application on the territory of all EU countries when they travel outside the Schengen area. At the same 
time, sanctions should be harmonized on the EU forum because there is a lot of freedom in each country. 
The purpose of this article is to draw attention to the obligation to notify customs and tax authorities in 
case of importing/exporting cash above 10  000 EURO to/from the Schengen zone and the harmonization of 
penalties in this regard within the Community.

* Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Naro-
dowego i Logistyki; e-mail: j.placzek@law.mil.pl
** Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Naro-
dowego i Logistyki; e-mail: m.kustra@law.mil.pl 
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strefy/ę Schengen? Stało się to możliwe dzięki od-
powiedzi na cztery zadania badawcze:

w jakim zakresie obowiązuje aktualne prawo de-
wizowe w Unii Europejskiej wobec transferu gotówki?

 czym jest i z jakich pól składa się Zgłoszenie 
przywozu do kraju/wywozu za granicę wartości de-
wizowych lub krajowych środków płatniczych?

 jakie sankcje stosowane są za naruszenie prawa 
dewizowego w Polsce?

 jakie rozbieżności za naruszenie prawa dewizo-
wego występują w UE – na przykładzie wybranych 
państw?

Z punktu widzenia metodycznego przedmiotem 
czynionych studiów jest tu wartość przewożonej 
gotówki, podmiotem zaś – państwa strefy Schen-
gen. Do głównych metod badawczych wykorzysta-
nych w tym materiale zaliczamy: kwerendę literatu-
ry przedmiotu, komparatystykę oraz analizę i syn-
tezę. Artykuł bazuje na dostępnej i aktualnej lite-
raturze przedmiotu. Struktura opracowania to pięć 
merytorycznie, silnie ze sobą złączonych punktów. 
Pierwszy dotyczy prawa dewizowego w przedmio-
towej sprawie. Kolejny charakteryzuje druk deklara-
cji celnej w przypadku przewożenia gotówki. Trzeci 
charakteryzuje sankcje przyznawane w Polsce oso-
bom naruszającym prawo dewizowe. Czwarty doty-
czy dowolności nakładania sankcji przez państwa 
na obywateli, którzy łamią prawo obowiązkowego 
zgłoszenia transferu dużych kwot gotówki. Ostatni 
ujmuje propozycję kodyfikacji prawa wspólnotowe-
go w badanym obszarze w przypadku jego łamania.

Materiał ma charakter informacyjny i wydaje się 
być przydatny dla wszystkich podróżnych, którzy 
chcą przewozić większe kwoty gotówki poza/do 
stre fę/y Shengen. Ze względu na fakt, że podjęty temat 
jest wielowątkowy, należy pamiętać, że podane wia-
domości mają charakter syntetyczny. Dlatego odsyła-
my do szczegółowego zapoznania się z bieżącymi in-
formacjami celno-skarbowymi z tego obszaru wiedzy.

Obowiązujące prawo dewizowe uchwalone na forum UE 
w sprawie transferu gotówki

Mając na uwadze transparentność transakcji fi-
nansowych w ramach państw Unii Europejskiej, 
a mówiąc wprost – ograniczenie możliwości „pra-
nia brudnych pieniędzy” oraz finansowania terro-
ryzmu, uchwalono stosowne prawo dewizowe. Do-
kument ten (rozporządzenie Wspólnot Europejskich 
nr 1889/2005) został przyjęty w 2005 r. i zaczął 
obowiązywać od połowy 2007 r. Bowiem z dniem 
15 czerwca 2007 roku podróżni wjeżdżający lub wy-
jeżdżający na/z terytorium Unii Europejskiej są zo-
bowiązani do zgłaszania organom celnym posiada-
nej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej 
niż 10  000  EURO (także jej ekwiwalentu w innych 
walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. ak-
cje, obligacje, czeki podróżne itp.) [3, art. 3, ust. 1]. 
Istotne jest, że prawo to ma również zastosowanie do 
pasażerów pozostających w międzynarodowej strefie 
tranzytowej, przez którą wjeżdża się do Unii lub wy-

jeżdża z Unii. Jednolite przepisy prawne wprowadzi-
ły na terytorium UE wspólne podejście do kon troli 
przepływu gotówki z lub do UE. Uzupełniają one 
unijną dyrektywę o „praniu brudnych pieniędzy”, 
która umożliwia monitorowanie transakcji doko-
nywanych przez instytucje kredytowe i finansowe. 
Tym samym organy celne wszystkich państw UE na 
podstawie tych przepisów mogą zatrzymywać nie-
zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować dzia-
łania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki 
w kwocie 10  000 EURO lub wyższej.

Zgodnie z bieżącymi informacjami Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej, jeżeli przywozimy do Polski 
lub wywozimy m.in. dewizy lub złote w kwocie rów-
nej lub przekraczającej 10 tys. EURO (lub równowar-
tość w innej walucie) w gotówce, to fakt ten mamy 
obowiązkowo zgłosić przy przekraczaniu granicy or-
ganom celnym lub Straży Granicznej. W tym celu 
należy wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz 
zgłoszenia środków pieniężnych, który powinien 
być opieczętowany oraz podpisany przez funkcjona-
riusza celno-skarbowego lub Straży Granicznej.

„W Polsce obowiązek zgłoszenia stosownych 
środków pieniężnych dotyczy także podróżnych 
mających status rezydentów i nierezydentów prze-
kraczających granicę między RP a innymi państwa-
mi członkowskimi UE (granice wewnętrzne – w ob-
rębie Wspólnoty), z wyjątkiem podróżnych przekra-
czających granice wewnętrzne z innymi państwami 
członkowskimi UE, które jednocześnie należą do 
obszaru Schengen” [1].

Poruszając tematykę środków pieniężnych oraz 
osób ze statusem rezydenta bądź nierezydenta, ko-
nieczne jest wyjaśnienie wymienionych pojęć w od-
niesieniu do zakresu poruszanej tematyki w artyku-
le. Zgodnie z Ustawą Prawo dewizowe rezydentem 
jest osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszka-
nia w kraju, jak i osoba prawna z siedzibą w kraju. 
Jest to także podmiot z siedzibą w kraju posiadają-
cy zdolność do zaciągania zobowiązań oraz naby-
wania praw w swoim imieniu. Ponadto za rezyden-
tów uznaje się przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa 
i oddziały będące w kraju oraz utworzone przez nie-
rezydentów. Analogicznie do osób ze statusem re-
zydenta, nierezydentem jest osoba  fizyczna niepo-
siadająca miejsca zamieszkania w kraju, jak i osoba 
prawna z siedzibą poza krajem. Jest to także podmiot 
z siedzibą poza krajem posiadający zdolność do za-
ciągania zobowiązań oraz nabywania praw w swoim 
imieniu. Ponadto za nierezydentów uznaje się przed-
siębiorstwa, przedstawicielstwa i oddziały niebędące 
w granicach kraju oraz utworzone przez nierezyden-
tów [8, art. 2, ust. 1, pkt. 1–2].

Istotną informacją jest fakt, że na żądanie funk-
cjonariuszy celno-skarbowych lub Straży Granicz-
nej podróżny przekraczający granicę państwową 
musi przedstawić do kontroli przywożone środki 
płatnicze. „Organy te uprawnione są także do prze-
prowadzenia kontroli bagażu oraz kontroli osobi-
stej w celu sprawdzenia, czy obowiązek zgłosze-
nia został wykonany w odniesieniu do wszystkich 
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środków płatniczych. Kontroli mogą być poddani 
również podróżni, którzy nie deklarują przewoże-
nia środków płatniczych” [8, art. 2, ust. 1, pkt. 1–2]. 

Z punktu widzenia podróżnego istotne jest, że „nie-
dopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Pol-
ski środków płatniczych lub podanie w deklaracji nie-
prawdziwych danych, a także nieprzedstawienie ich 
do kontroli organom celnym lub organom Straży Gra-
nicznej podlega karze grzywny za wykroczenie skar-
bowe” [4]. Trzeba również pamiętać, że służby celne 
mają prawo dokonać kontroli osobistej, bagażu i środ-
ków transportu w celu wykrycia niezadeklarowanych 
pieniędzy.  Wytyczne KE mówią o tym, by w razie wy-
krycia wykroczenia, karać winnych proporcjonalnie 
do wykroczenia. W praktyce oznacza to, że niewielkie 
przekroczenie przepisów może być nawet pominięte 
– bo zależy w zasadzie jedynie od dobrej woli urzęd-
ników celnych. Niezadeklarowanie większej kwoty 
w gotówce może jednak skutkować poważniejszymi 
konsekwencjami (nie tylko finansowymi). Przepisy 
bowiem zalecają, by w takich przypadkach zastoso-
wana kara „miała efekt prewencyjny”.

Państwa członkowskie UE zobowiązane są do 
gromadzenia informacji zebranych w złożonych de-
klaracjach oraz będących wynikiem przeprowadzo-
nych kontroli i udostępniać je organom zajmującym 
się zwalczaniem przepływu „brudnych pieniędzy” 
i finansowania terroryzmu [7]. W przypadku za-
istnienia dowodów na przewóz gotówki dla celów 
„prania brudnych pieniędzy” lub finansowania ter-
roryzmu, państwa członkowskie UE mogą wymie-
niać się takimi informacjami. Mając na uwadze do-
bro naszych obywateli, należy szerzej uświadamiać 
i apelować do rodaków, aby pamiętali o jednolitym 
obowiązku dokonania takiego zgłoszenia na teryto-
rium wszystkich państw UE. W przeciwnym razie 
grozi im – co najmniej – odpowiedzialność cywilna, 
która ma charakter majątkowy i polega na zapłace-
niu odpowiedniej kwoty środka płatniczego [5].

Wzór deklaracji celnej przy transferze gotówki

W deklaracji celnej należy zgłosić: polskie i zagra-
niczne środki płatnicze, czyli znaki pieniężne (bank-
noty i monety) będące w danym kraju prawnym środ-
kiem płatniczym (również te wycofane z obiegu, lecz 
podlegające wymianie); papiery wartościowe, pełnią-
ce funkcję instrumentów płatniczych i zbywalnych, 
takie jak: czeki, czeki podróżne, weksle i przekazy 
pieniężne; złoto dewizowe i platynę dewizową, tj. zło-
to i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci 
sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, 
z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej 
oraz przedmiotów ze złota i platyny zazwyczaj nie-
wytwarzanych z tych kruszców. Należy dodać, że 
środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizo-
wego nie są natomiast karty płatnicze oraz karty kre-
dytowe. Aby posiadać wiarygodną informację o le-
galnym dysponowaniu gotówką, należy przedłożyć 
do kontroli dokument potwierdzający wypłatę gotów-
ki z rachunków bankowych (instytucji finansowych) 

oraz/lub dowód dokonania wymiany gotówki w kan-
torze walut.

O stosowny formularz deklaracji celnej można 
poprosić w samolocie lub na granicy przy dokony-
wanej odprawie. Jeżeli posiadane środki finansowe 
(czek, gotówka) opiewają na inne waluty niż  EURO, 
należy – w celu ustalenia, czy ich łączna wartość 
przekracza limit 10 tys. EURO – przeliczyć je na 
złote, a następnie na EURO, stosując przy tym śred-
nie kursy tych walut ogłoszone przez Narodowy 
Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedza-
jącym ich przywóz/wywóz do/z Polski.

Dokument wypełnia się w dwóch egzemplarzach 
– jeden dla podróżnego, drugi pozostaje w dyspozy-
cji organów celno-skarbowych. 

W dalszej części ujęto wzór zgłoszenia przywozu 
do kraju/wywozu za granicę wartości dewizowych 
lub krajowych środków płatniczych obowiązujący 
od 11.08.2014 r. (patrz rys. 1.)

Wypełnienie tego dokumentu nie jest skompli-
kowane. W razie niejasności należy posługiwać się 
informacjami ogólnymi, które zostały też tam ujęte. 

Możliwe sankcje za naruszenie prawa dewizowego 
w Polsce i warunki odstąpienia od ustawy

Dokumentem nadrzędnym prawa krajowego 
w Polsce nakładającym na rezydentów i nierezyden-
tów obowiązek zgłaszania wwozu/wywozu dewiz 
o wartości przekraczającej 10 tys. EURO jest usta-
wa – Prawo Dewizowe. Zgodnie z zapisami usta-
wy sankcjom w postaci kary grzywny za postąpie-
nie wbrew obowiązkowi zgłoszenia organom Straży 
Granicznej lub celnym wwozu do kraju lub wywozu 
poza granice państwa środków pieniężnych podlega 
każda osoba dopuszczająca się takiego czynu. Karę 
tą stosuje się także wobec osoby podającej w zgło-
szeniu nieprawdę [5, art. 106f i 106h]. Grzywnę 
przyznaje się na mocy ustawy Kodeks Karny Skarbo-
wy, artykuł 106f lub 106h. Zgodnie z artykułem 48 
wymienionej ustawy wysokość kary grzywny może 
wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotno-
ści minimalnego wynagrodzenia. Należy dodać, że 
przy wymierzaniu omawianej kary uwzględniane są 
stosunki majątkowe, rodzinne, a także dochody oraz 
możliwości zarobkowe sprawcy [5, art. 48, §1 i 4]. 
Podobne prawodawstwo obowiązuje w innych kra-
jach, z czego wynikają rozbieżności w przyznawa-
niu sankcji za tego typu naruszenia prawa. Przykłady 
sankcji autorzy artykułu zawarli w kolejnej części.

Należy nadmienić, że istnieje możliwość odstąpie-
nia od ograniczeń i obowiązków nałożonych ustawą. 
Następuje to na podstawie udzielenia indywidual-
nego lub ogólnego zezwolenia, w którym określone 
zostają zakres i warunki. Zezwolenia te udzielane 
są tylko w przypadku, gdy nie zagrażają międzyna-
rodowym, wiążącym Polskę, zobowiązaniom lub in-
teresowi publicznemu. Istotne jest, iż z zezwolenia 
udzielonego dla dokonania rozliczenia lub zawarcia 
umowy może korzystać każda ze stron rozliczenia 
albo umowy. Przy czym, w przypadku gdy nastąpiło 
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Rys. 1. Wzór zgłoszenia przywozu do kraju/wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych 

Źródło: [2]
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Rys. 1. Wzór zgłoszenia przywozu do kraju/wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych (cd.)

Źródło: [2]
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przejęcie spółki otrzymującej zezwolenie lub spół-
ka, która otrzymała zezwolenie zawiązała wraz z in-
ną/innymi spółkami nową spółkę, zezwolenie to nie 
będzie obejmować nowo zawiązanej spółki lub spół-
ki przejmującej. Ogólnych zezwoleń dewizowych 
udziela w drodze rozporządzenia minister właściwy 
do spraw finansów publicznych. Natomiast kwestie 
związane z przyznawaniem indywidualnych zezwo-
leń dewizowych rozstrzyga w postaci decyzji admi-
nistracyjnej Prezes Narodowego Banku Polskiego. 
W przypadku niesatysfakcjonującej decyzji nie służy 
odwołanie, jednakże można zwrócić się do wydają-
cego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w myśl art. 127 § 3 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego [6, art. 127 § 3]. Nadmienić na-
leży, że do kompetencji prezesa należy możliwość 
upoważnienia dyrektorów departamentów Centrali 
 Narodowego Banku Polskiego oraz dyrektorów od-
działów Narodowego Banku Polskiego lub jedno-
stek równorzędnych do decydowania w sprawach 
udzielania indywidualnych zezwoleń. Indywidual-
ne zezwolenie jest wymagane w zakresie, którego nie 
uwzględniono w zezwoleniu ogólnym lub w przy-
padku, gdy zezwolenia indywidualnego udzielono 
na innych zasadach niż warunki, na których nastą-
pi odstąpienie. Zezwolenie to może zostać uchy-
lone przez Prezesa NBP, jeśli naruszono ustalone 
warunki. 

Przykłady dowolności stosowania sankcji za naruszenie 
badanego prawa dewizowego w wybranych państwach

Starając się przedstawić istotę zróżnicowanego 
podejścia poszczególnych państw Wspólnoty do 
przedmiotowej sprawy, należy przywołać przynaj-
mniej kilka klasycznych przykładów. W tym celu 
autorzy starali się ująć aktualne zdarzenia, podając 
ich kluczowe elementy (patrz tabela 1).

Polska Krajowa Administracja Skarbowa podaje, 
że w pierwszym półroczu 2017 r. aż 47 razy udarem-
niono próbę przemytu dewiz przez naszą granicę 

[10]. Było to ok. 2 mln EURO. Natomiast w 2003 r. 
wg danych MSWiA była to kwota 1,8 mln zł (w róż-
nych walutach), a w pierwszym półroczu kolejnego 
roku tylko 500 tys. zł [11].

Potrzeba harmonizacji prawa wspólnotowego 
w przedmiotowej sprawie

Mimo obowiązywania ww. prawa przez dłuż-
szy już czas limit wolnej kwoty uznajemy za wła-
ściwy i wystarczający (10 tys. EURO), nawet wo-
bec występowania w tym czasie inflacji w strefie 
EURO – w sumie na poziomie ok. 10–11% i nieco 
większej w pozostałych państwach UE (w przedzia-
le 13–20%). Warto tu wspomnieć, że przykładowo 
w świecie tego typu kwota wolna dla osób fizycz-
nych wynosi odpowiednio [9]:

Arabia Saudyjska – nie ma ograniczeń dotyczą-
cych wywożenia i przywożenia pieniędzy,

Australia – 10 tys. AUD, tj. ok. 27 tys. zł,
Brazylia – 10 tys. BRL, tj. ok. 10,4 tys. zł,
Chiny – dla cudzoziemców wynosi 5 tys. USD, 

tj. ok. 17 tys. zł,
Korea Płd. – 10 tys. USD, tj. ok. 37 tys. zł,
Norwegia – 25 tys. NOK, tj. ok. 11 tys. zł,
 Indie – bez wcześniejszej deklaracji wwozu 

można wywieźć bez zezwolenia do 2,5 tys. USD, 
tj. ok. 9 tys. zł,

 Indonezja – 7,4 tys. USD, tj. ok. 28,2 tys. zł,
 Izrael – 100 tys. ILS, tj. ok. 99,1 tys. zł,
 Japonia – należy zadeklarować wwóz/wywóz 

pieniędzy pow. 1 mln JPY, tj. ok. 34,4 tys. zł,
Kanada – 10 tys. CAD, tj. 26,2 tys. zł,
 Pakistan – 10 tys. USD (i deklaracja ich pocho-

dzenia), tj. ok. 38 tys. zł, 
Rosja – zalecana deklaracja celna przy wwozie/

wywozie środków pieniężnych przekraczających 
kwotę 3 tys. USD, tj. ok. 11,2 zł,

RPA – taka suma dewiz, która nie przekracza 
zadeklarowanej przy wjedzie oraz wartości legalnie 
uzyskanych dochodów,

Tabela 1. Przykłady sankcji wobec obywateli, którzy nie złożyli obowiązkowej deklaracji celnej w  związku z  przewożeniem przez 
granice państw UE kwoty środków finansowych pow. 10 tys. EURO

Lp. Czas zdarzenia Miejsce zdarzenia
Narodowość obywatela, 

który nie zgłosił 
przewożonej kwoty

Wartość niezgłoszonej 
kwoty

Rodzaj wymierzonej kary

1 Styczeń 2018 r. Medyka-Polska Ukraina 100 tys. zł Mandat 4 tys. zł

2 Styczeń 2018 r. Budomierz-Polska Ukraina
330 tys. zł + 77 tys. GBP + 

116 tys. SEK

Postępowanie karno-skarbowe a na 

poczet kary zabezpieczona została kwota 

15 tys. zł.

3 Styczeń 2018 r. Krościenko-Polska Ukraina 195 tys. zł Mandat 4 tys. zł

4 Sierpień 2012 r. Szeged-Węgry Polska
147 tys. EURO zgromadzo-

nych w: BGN, TRY, RON
Grzywna 78 tys. EURO

5 Styczeń 2007 r. Pyrzowice-Polska Polska 17,2 tys. EURO
Postępowanie karno-skarbowe, a na 

poczet kary zabezpieczono 7,2 tys. EURO

6 Marzec 2007 r. Cieszyn-Polska Czech 34 tys. zł Postępowanie karno-skarbowe

7 Grudzień 2011 r. Oslo-Norwegia Włochy 700 tys. NOK 140 tys. NOK

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Internetowych 
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Tajlandia – obowiązek zgłoszenia kwoty wwozu 
20 tys. USD, tj. ok. 76 tys. zł,

USA – 10 tys. USD, tj. ok. 38 tys. zł,
Ukraina 10 tys. EURO, tj. ok. 42,5 tys. zł,
Wietnam – 5 tys. USD, tj. ok. 18 tys. zł.

Warto dodać, że przykładowo Tunezja, jak rów-
nież Etiopia zabrania wywożenia swojej waluty po-
za własne terytorium. Niekiedy organy celne tych 
państw bardzo restrykcyjnie egzekwują ten przepis 
w stosunku do turystów.

Z prezentowanych informacji wynika jedno-
znacznie, że każde państwo UE podchodzi do ka-
rania obywateli za niezgłoszenie przewozu gotówki 
powyżej 10 tys. EURO w sposób indywidualny. Mo-
że to być sankcja finansowa: od wartości dość sym-
bolicznej, 20% całej kwoty przewożonej, 50% kwo-
ty ponad obowiązujący limit, do bardziej restrykcyj-
nej, tj. konfiskaty całej kwoty. Jesteśmy przekonani, 
że tak być nie powinno. Wszystkie kraje wspólnoty 
UE powinny ustalić jeden system kar dla obywateli, 
który będzie obowiązywał w przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji. Nie będzie tu dowolności, a jednoli-
ta zasada prawna. Tym samym bezsporna wina by-
łaby rozstrzygana w sposób jednoznaczny. Opubli-
kowanie tego typu wspólnotowej harmonizacji by-
łoby użyteczną informacją dla potencjalnych osób, 
które zamierzają dokonać tego typu wykroczenia. 
Świadomość wysokości kary byłaby tu dobrym stra-
szakiem przed łamaniem istniejących zasad. Uła-
twiłoby to także pracę wszystkich służb celnych 
państw UE i wydatnie skróciło okres oczekiwania 
na wymierzenie kary finansowej.

Mając na uwadze dotkliwość tego typu sankcji 
oraz zasadę proporcjonalności, podajemy pod roz-
wagę kilka możliwych wariantów rozwiązania tego 
problemu:

1) stały ryczałt w wysokości 1000 EURO,
2) 20% całej wykrytej kwoty gotówki,
3) 50% kwoty gotówki ponad ustawowy limit.
Prezentowane wielkości wydają się być dotkli-

we i w miarę adekwatne do ujawnionego wykro-
czenia. 

Istnieje potrzeba dyskusji wśród specjalistów, jak 
również europosłów w tej przedmiotowej sprawie 
oraz zwrócenia uwagi politykom na konieczność 
zajęcia się tym zagadnieniem. Chodzi tu o wyka-
zanie korzyści płynących z takich nowych rozwią-
zań prawnych i skrytykowanie istniejących zasad 
w przedmiotowej sprawie. 

Jesteśmy przekonani, że podejmowane zagad-
nienie powinno trafić do Komisji UE: lepsze stano-
wienie prawa i sprawy międzyinstytucjonalne (wg 
zespołów zadaniowych) lub do Komisarza z obsza-
ru: sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła 
(wg funkcji). Uważamy ponadto, że nowe zasady 
prawne mogłyby być uchwalone po okresie około 
pół roku od chwili zajęcia się tym zagadnieniem 
na forum stosownej komisji UE. Z całym przekona-
niem twierdzimy, że istnieje potrzeba właśnie ta-
kich działań kodyfikacyjnych i dość szybkiego ich 
uregulowania.

Podsumowanie

W materiale przedstawiliśmy w sposób synte-
tyczny aktualny stan prawny związany z bezpośred-
nim transferem dużych sum gotówki z zagranicy 
do państw Unii Europejskiej, w tym także do strefy 
Schengen (lub vice versa). Ujęliśmy odpowiedzi na 
każde z postawionych zadań badawczych oraz pro-
blem badawczy, tj.: scharakteryzowaliśmy stosowne 
uregulowania prawa dewizowego, zawarliśmy wzór 
deklaracji celnej, omówiliśmy sankcje karne za łama-
nie tegoż prawa w Polsce i w wybranych państwach 
Unii Europejskiej oraz wskazaliśmy na potrzebę har-
monizacji prawa wspólnotowego w przypadku jego 
łamania przez osoby fizyczne. Tym samym twierdzi-
my, że cel tego artykułu został spełniony.

Jednocześnie należy uczulić wszystkich podróż-
nych, że celnicy – obok profesjonalnych urządzeń 
prześwietlających bagaż – dysponują także specjal-
nie wyszkolonymi psami. Są one w stanie „wywą-
chać gotówkę” zapakowaną w najróżniejsze opako-
wania. Zwierzęta te są trenowane specjalnie w celu 
wykrywania różnego typu pakunków z pieniędzmi. 
Psa, który będzie pracował w służbie celnej, zaczy-
na się szkolić przez zabawę już w wieku 6–10 mie-
sięcy. Służbę w tym zakresie może pełnić nawet do 
12 lat. Informacje te podajemy, bowiem wiele osób 
nadal decyduje się wywozić duże kwoty środków 
pieniężnych, aby uniknąć wysokich prowizji za wy-
mianę pieniędzy czy też przelew waluty za granicę. 
Nie podejrzewamy, żeby chodziło tu o pranie brud-
nych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, dla 
którego tego typu przepisy zostały wprowadzone.
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Relacje występujące pomię-
dzy metodą Lean (określaną 
także jako Lean Management, 
Lean operations oraz Lean pro-
duction) oraz zrównoważonym 
rozwojem były tematem licz-
nych badań i analiz. Na ich 
podstawie wykazano, że orga-
nizacje stosujące Lean popra-
wiają swoje wyniki operacyjne 
i jednocześnie mogą dostoso-
wywać swoją działalność do zasad zrównoważonego 
rozwoju, np. ograniczając marnotrawstwo. Działanie 
takie jest społecznie pożądane, gdyż jest ono zgod-
ne z opublikowaną w 2012 roku przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych rezolucją „Przyszłość któ-
rej chcemy”. W dokumencie tym stwierdzono, mię-
dzy innymi, że należy zwiększyć zaangażowanie 
organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową 
Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (zwaną też Ko-
micją Brundland) rozwój zrównoważony polega na 
zaspokajaniu potrzeb obecnych pokoleń bez umniej-
szania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich 
potrzeb. Należy mieć również na uwadze to, że roz-
wój ten nie ogranicza się wyłącznie do kwestii śro-
dowiskowych, ale obejmuje swoim zasięgiem także 
aspekty społeczne i gospodarcze.

Na podstawie informacji prezentowanych w li-
teraturze przedmiotu stwierdzić można, że głów-
nym źródłem niepowodzeń związanych z wdraża-
niem Lean jest brak zaangażowania oraz nieodpo-
wiednie przywództwo. Pojawiają się nawet opinie, 
że aż 90% z wszystkich przypadków braku sukcesu 
związanego ze stosowaniem tej metody spowodo-
wanych było właśnie tymi przyczynami. Bez cienia 
wątpliwości można stwierdzić, że menedżerowie 
odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania tej 
metody. Bardzo ważne jest więc, aby znali dobrze 
organizacje, którymi kierują, i aby rozumieli istotę 
i zasady metody Lean. Powinni także być świadomi 
relacji występujących pomiędzy tą metodą a zasa-
dami zrównoważonego rozwoju.

Zdiagnozowaniem sytuacji dotyczącej świadomo-
ści i wiedzy menedżerów zajął się zespół ze Szwe-
cji, w skład którego wchodziły trzy osoby, tj. Anna 
Mårtensson, Kristen Snyder oraz Pernilla Ingelsson. 
Opis zrealizowanych działań oraz omówienie kluczo-
wych wyników zamieścili oni w artykule pt. “Interlin-
king Lean and sustainability: how ready are leaders?”.

Metoda Lean i zrównoważony rozwój
Anna Mårtensson, Kristen Snyder, Pernilla Ingelsson. 2019. 
“Interlinking Lean and sustainability: how ready are leaders?”. 
The TQM Journal 31(2): 136–149

opracował: PIOTR ROGALA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Proces badawczy składał się z dwóch głównych 
etapów. Pierwszym z nich było określenie kluczo-
wych powiązań pomiędzy Lean i zrównoważonym 
rozwojem. Na podstawie przeglądu literatury okre-
ślonych zostało osiem takich powiązań (wspólnych 
wymiarów):

1. Wymagania interesariuszy.
2. Jakość (podnoszenie jakości).
3. Eliminacja marnotrawstwa.
4. Przejrzystość organizacji.
5. Etyka (m.in. zaangażowanie pracowników 

oraz zgodność z prawem).
6. Myślenie w kategoriach długoterminowych.
7. Myślenie systemowe (np. uwzględnianie całe-

go łańcucha dostaw).
8. Ciągłe doskonalenie.
Drugi etap to badania empiryczne. Przeprowa-

dzone one zostały w prywatnym przedsiębiorstwie 
świadczącym usługi stomatologiczne. Organiza-
cja ta zatrudnia 445 pracowników w 19 klinikach 
zlokalizowanych w 15 różnych miastach. W ra-
mach badania przeprowadzono wywiady pogłębio-
ne z menedżerami 4 wybranych klinik. 

W omawianym artykule przedstawione zosta-
ły informacje uzyskane od każdego z objętych ba-
daniem menedżerów, a następnie zaprezentowane 
zostały uogólnione wnioski. Stwierdzono w nich, 
między innymi, że: „wydaje się, że menedżerowie 
mają pewną wiedzę na temat wartości oraz zasad 
Lean, w tym także odnoszącą się do wspólnych ele-
mentów Lean i zrównoważonego rozwoju. Jeżeli 
jednak spojrzy się na całość uzyskanych wyników, 
to okazuje się, że w wiedzy tej znajdują się istot-
ne luki1”. Dodatkowo wykazano, że menedżerowie 
nie dostrzegają powiązań występujących pomiędzy 
metodą Lean a zrównoważonym rozwojem, co (zda-
niem autorów artykułu) potwierdza przypuszcze-
nie, że wiedza menedżerów na temat Lean jest bar-
dzo powierzchowna. 

Podsumowując uzyskane wyniki, autorzy artyku-
łu stwierdzili, że w przypadku badanego przedsię-
biorstwa wdrożenie Lean było zaledwie małym kro-
kiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zwró-
cili równocześnie uwagę na to, że w firmie tej me-
toda Lean stosowana jest dopiero od 18 miesięcy, 
podczas gdy organizacje potrzebują zwykle od 5 do 
10 lat, aby w dojrzały sposób zacząć ją wykorzysty-
wać. Prowadzi to do dodatkowej konkluzji dotyczą-
cej tego, że jeżeli jakaś organizacja potrzebuje szyb-
ko dostosować swoją działalność do zasad zrówno-
ważonego rozwoju, to metoda Lean może nie być 
dla niej najlepszym wyborem.

1 Anna Mårtensson, Kristen Snyder, Pernilla Ingelsson. 2019. 
“Interlinking Lean and sustainability: how ready are leaders?”. 
The TQM Journal 31(2): 145.
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Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy fragment Rozporządzenia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 
2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw 
monografii naukowych oraz czasopism naukowych i re-
cenzowanych materiałów z konferencji międzynarodo-
wych zmienionego w dniu 12 lutego 2019 r.:

§ 6. 1. Wykaz czasopism obejmuje:
1) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w mię-

dzynarodowej bazie:
a) Scopus – jeżeli posiadają status czasopisma ak-

tywnego,
b) Science Citation Index Expanded,
c) Social Sciences Citation Index,
d) Arts & Humanities Citation Index,
e) Emerging Sources Citation Index;
2) recenzowane materiały z konferencji międzyna-

rodowych, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie 
DBLP Computer Science Bibliography, w przypadku kon-
ferencji uwzględnionej w The Computing Research and 
Education Associationof Australasia (CORE);

3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projek-
tów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla 

czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 usta-
wy, w ostatnim konkursie poprzedzającym udostępnienie 
wykazu czasopismw Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wykaz czasopism może obejmować czasopisma 
naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European 
Reference Index for the Humanities and Social Scien-
ces (ERIH+) oraz nieujęte w bazach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych 
czasopism.

Zgodnie z powyższym zapisem rozporządzenia, 
w celu ujęcia miesięcznika Problemy Jakości w wyka-
zie czasopism redakcja podjęła inicjatywę uzasadnienia 
pozycji czasopisma, wynikiem czego do redakcji wpły-
nęło 18 listów poparcia ze środowisk naukowych i go-
spodarczych. Wystosowano wnioski o ujęcie Problemów 
Jakości w wykazie do:

 Członków Zespołu Doradczego do spraw wykazów 
czasopism naukowych dla dyscypliny naukowej nauki 
o zarządzaniu i jakości

 Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki
 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oczekując na pozytywny wynik ewaluacji, serdecz-
nie dziękujemy za okazane wsparcie.

Redakcja

Ewaluacja czasopism naukowych
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Od kilkudziesięciu lat Polska 
jest jednym z największych ryn-
ków dla branży opakowań w Eu-
ropie. Tradycja organizowania po-
znańskich targów dla sektora pro-
ducentów i dostawców technologii pakowania, 
etykietowania oraz rozwiązań, które umożliwiają 
firmom podejmowanie wyzwań logistycznych, ma 
ponad czterdzieści lat.

TAROPAK od samego początku jest wydarze-
niem wysoko cenionym zarówno przez uczest-
ników, jak i wiele instytucji i organizacji branżo-
wych, w tym Konfederację Organizatorów Targów 
Opakowań (COPE) oraz Polską Izbę Opakowań 
(PIO). Korzyści z aktywnego uczestnictwa w wy-
darzeniach zostały szybko zauważone zarówno 
przez polskich, jak i zagranicznych uczestników. 
Dzięki działaniom marketingowym zapewniają-
cym pozyskanie konkretnej i bardzo specyficznej 
grupy odbiorców, targi co roku odwiedzają tysią-
ce profesjonalistów z całego świata. W 2018 roku 
w grupie ponad 40  tysięcy odbiorców 23 procent 
stanowili goście z zagranicy. Targi TAROPAK ob-
jęte są również programem Hosted Buyers, uła-
twiającym gościom zagranicznym przyjazd i po-
byt na targach. Kupcy zgłaszający się do udziału 
w programie otrzymują m.in. bezpłatną, stałą kar-
tę wstępu, materiały informacyjne, jak również po-
moc w rezerwacji miejsc noclegowych. Aby mak-
symalnie zwiększyć efektywność pobytu na tar-
gach, istnieje możliwość wcześniejszego zaaranżo-
wania spotkań z wystawcami. Po określeniu pro-
filu wystawców, z którymi chcieliby się spotkać, 
uczestnicy otrzymują wykaz rekomendowanych 
firm.

Uczestnictwo w TAROPAKU to punkt obowiąz-
kowy w biznesowym kalendarzu branży opako-
wań. Na poznańskich Targach swoją najnowszą 
ofertę prezentują producenci i dystrybutorzy opa-
kowań do wszystkich gałęzi przemysłu. Część 
przestrzeni zajmują również maszyny do pako-
wania i produkcji opakowań oraz etykiet. Waż-
nym elementem ekspozycji będzie strefa e-com-
merce, prężnie rozwijającej się przestrzeni han-
dlu, stawiającej przed branżą opakowaniową coraz 
ambitniejsze wyzwania. Podczas kolejnej edycji 
równie szeroko prezentowany będzie temat eko-
opakowań, zarówno w zakresie ich produkcji, jak 
i recyklingu.

TAROPAK daje możliwość po-
znania nowości i obserwowania 
trendów w branży opakowań, za-
równo w zakresie produkcji, uży-
tych materiałów, jak i designu czy 

zastosowania. Dzięki bogatej ofercie wydarzeń to-
warzyszących uczestnicy mają możliwość nie tyl-
ko spotkać się na niwie biznesowej, ale również 
wziąć udział w konferencjach, warsztatach czy 
prelekcjach; targi to również miejsce prezentacji 
opakowań wyróżnionych w konkursach promują-
cych innowacyjne projekty, wyróżniające się wzor-
nictwem i pomysłowością.

Poznań odwiedzają również firmy związa-
ne z szeroko rozumianym drukiem – dlatego 
wraz z Targami TAROPAK organizowane są Tar-
gi 4PRINT|DIGITAL|INDUSTRIAL|FLEKS|3D. 
Wydarzenie to jest odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie branży, stworzenia miejsca prezentacji rozwią-
zań i urządzeń dedykowanym różnym sektorom 
przemysłu. Podczas targów wystawcy prezentują 
innowacyjne technologie druku na różnych mate-
riałach, w tym cieszące się niesłabnącą popularno-
ścią Druk 3D czy techniki offset.

Synergia tych dwóch wydarzeń daje możliwości 
weryfikacji oferty pod kątem konkurencyjności ce-
ny, jakości i zaawansowania technologicznego. Po-
zwala również zapoznać się z trendami i tenden-
cjami na rynku, zobaczyć kierunki rozwoju branży.

Wraz z Międzynarodowymi Targami Pakowa-
nia i Etykietowania TAROPAK i 4 Print orga-
nizowane są Międzynarodowe Targi Wyrobów 
Spożywczych POLAGRA FOOD, Międzynarodo-
we Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-
-TECH, Międzynarodowe Targi Gastronomii 
i Hoteli POLAGRA GASTRO I INVEST HOTEL.
Bliskość branży spożywczej, opakowań i druku po-
zwala na stwierdzenie, iż ten blok targów to biznes 
w skali makro – tak można określić możliwości, 
jakie czekają na profesjonalistów w dniach 30.09-
3.10.2019 w Poznaniu. Cały teren poznańskich Tar-
gów zostanie zagospodarowany przez wystawców
z różnych, lecz na jakże wielu płaszczyznach ko-
respondujących, branż. Będzie to z pewnością 
czas owocnych kontaktów biznesowych, poszerza-
nia wiedzy i poznawania najnowszych trendów 
w wielu dziedzinach.

Szczegóły na stronie www.taropak.pl
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