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WPROWADZENIE 
 
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Przeglądu 

Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 
Przegląd Naukowo-Metodyczny jest kwartalnikiem. W Przeglądzie publikuje-

my artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu specjalności i dyscyplin nauko-
wych uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, oraz 
sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji 
naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd Naukowo-
Metodyczny” to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim za-
kresie merytorycznym. 

W dziale Pedagogika Dominika Czajkowska-Ziobrowska poruszyła problem 
reprodukcji kapitału kulturowego w ujęciu Paula Willisa. Doskonale komponuje się 
z tym problemem wykorzystanie przez Karola Marksa i jego następców edukacji 
jako narzędzia podtrzymującego podziały społeczne, co opisał w swym artykule 
Sławomir Hinc. Prężnie rozwijającym się działem pedagogiki jest pedagogika zdro-
wia. Idąc z duchem czasów Anna Gulczyńska oraz Barbara Jankowiak zwróciły 
uwagę na rolę tożsamości płciowej w rozwoju psychoseksualnym człowieka, zaś 
Alicja Skrok, Marcin Skrok i Piotr Jurkowski dokonali krytycznej analizy diet w cho-
robie cukrzycowej, która jest jedną z chorób cywilizacyjnych dzisiejszych czasów.  

W dziale Historia prezentujemy mniej znany element wojska polskiego II RP, 
a mianowicie związku strzeleckiego, o czym pisze Zbigniew Dziemianko. W dobie 
zagrożenia energetycznego, interesujący może być artykuł Piotra Kwiatkiewicza, 
opisującego powstanie państwowości Kuwejtu. Aleksandra Kruk skupiła się na 
stanowisku Hansa-Dietricha Genscher wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, za-
tem problemu który ciągle jest aktualny w dobie zgłoszenia akcesji przez takie 
kraje jak nasz bliski sąsiad Ukraina, oraz tak kontrowersyjny kraj jak Turcja. 

Dział zarządzania czwartego numeru Przeglądu Naukowo-Metodycznego po-
święcony został wykorzystaniu anonimowych wiadomości internetowych e-mail 
w biznesie, a także zarządzaniu prawami jednostki w procesie karnym w świetle 
przepisów prawa polskiego oraz  międzynarodowego. 

Pojęcie bezpieczeństwa zawiera w sobie wiele aspektów, stąd w dziale mu 
poświęconym znaleźć można artykuł nt. bezpieczeństwa duchowego, o czym pisze 
Zbigniew Knop, bezpieczeństwa narodowego, o czym piszą Zbigniew Dziemianko 
oraz Artur Malec, a także bezpieczeństwa pracy, o czym pisze Przemysław Bury.  

W ostatnim dziale drukujemy sprawozdania z VI Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Edukacja XXI wieku” na temat: „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania 
młodego pokolenia”, konferencji na temat” „Zagrożenia Wychowawcze XXI Wieku”, 
mającej miejsce 18 Listopada 2008 roku, w budynku Senatu RP w Warszawie oraz 
z konferencji „Profilaktyka i diagnostyka FAS”, odbywającej się 22 listopada 2008 r. 
w Collegium Stomatologicum w Poznaniu. 

Pozwalamy sobie wyrazić podziękowania Autorom poszczególnych artykułów 
za przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Czwartego Numeru Przeglądu 
Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa” bez, których udziału ze-
szyt ten nie mógłby powstać. 

Życzę wszystkim interesującej lektury. 
 

Agnieszka Czajkowska 
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Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 

REPRODUKCJA KAPITAŁU KULTUROWEGO W UJĘCIU PAULA WILLISA 
PRZYKŁADEM SAMOWYKLUCZENIA 

 
Wstęp 
Paul Willis, wybitny socjolog, etnograf, nieznany bliżej w Polsce autor kla-

sycznej już pracy z zakresu etnografii szkoły, której tytuł możemy w wolnym tłuma-
czeniu przedstawić następująco: „Socjologia do pracy fizycznej: w jaki sposób 
dzieci robotników podejmują pracę typową dla klasy robotniczej” (ang. Learning to 
Labour: how working – class kids get working – class jobs).1 W książce tej autor 
przedstawia wyniki długoterminowych prowadzonych przez siebie badań etnogra-
ficznych z połowy lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Paul Willis prowadził 
porównawcze badania jakościowe na pięciu grupach. Zajął się kontrkulturą szkolną 
dzieci z klasy robotniczej. Dokonał on porównania zachowań tych dzieci robotni-
czych, które występują w opozycji do dominującej kultury szkoły, z tymi które były 
wobec niej konformistyczne, jak również z dziećmi uczęszczającymi, do szkół eli-
tarnych. Jako cel postawił sobie uzyskanie odpowiedzi na pytania: „Dlaczego dzie-
ci wywodzące się z klasy robotniczej nie odnoszą sukcesów szkolnych? Jaką rolę 
w ich „niepowodzeniach” odgrywa ich własna kultura. Badaniami objął grupę bia-
łych chłopców, z klasy robotniczej, reprezentujących kulturę nazwaną przez Paula 
Willisa „antyszkolną” i uczęszczających do szkoły publicznej o robotniczym charak-
terze w przemysłowym mieście środkowej Anglii. Obserwacje prowadził przez 
osiemnaście miesięcy ich nauki szkolnej, a następnie w początkach pracy zawo-
dowej, spędzając z nimi około tygodnia, towarzysząc im w różnego rodzaju zaję-
ciach. Jak sam pisze obserwował ich w szkole i nie tylko: „siedziałem na lekcjach  
i wszystkich zajęciach  z zakresu orientacji zawodowej, w ograniczonym zakresie 
towarzyszyłem im w życiu towarzyskim, prowadziłem regularne dyskusje grupowe 
oraz przeprowadzałem wywiady z rodzicami”. Paul Willis wyszedł z założenia,  
iż: „nie wszyscy uczniowie pochodzący z klasy robotniczej spisują się źle, lecz 
zarówno wówczas, jak i dziś uczniowie pochodzący z klasy średniej mają większą 
szansę podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacji niż uczniowie z klasy robot-
niczej”.2 

 
Wykluczenie 
Wielu europejskich naukowców pojęcie wykluczenia stosuje zamiast terminu 

podklasy. „Wykluczenie społeczne odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają 
pozbawione możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie”. Przy czym „wy-
kluczenie społeczne jest pojęciem szerszym niż pojęcie podklasy i ma nad nim tę 
przewagę, że akcentuje aspekt procesu – mechanizmów wykluczenia”.3 Wyklucze-
nie społeczne występuje w kilku kategoriach. Można ująć je w kategoriach zarówno 
ekonomicznych jak i politycznych lub społecznych. „Wykluczenie jednostek i spo-
łeczności pod względem ekonomicznym może dotyczyć zarówno produkcji, jak 
                                                           
1 P. Willis: Learning to Labour: how working – class kids get working – class jobs. London 1977, s.15-18 
2 P. Willis: Wyobraźnia etnograficzna. Kraków 2005, s. 19 
3 A. Giddens: Socjologia. Warszawa 2004, s. 346 
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konsumpcji”. Ponadto „wykluczenie ekonomiczne znajduje odzwierciedlenie we 
wzorach konsumpcji, to znaczy w tym, co ludzie  na co dzień kupują, konsumują  
i czego używają”. Kolejna znaną kategorią wykluczenia jest wykluczenie polityczne 
objawiające się niemożliwością uczestniczenia na wszystkich poziomach w życiu 
politycznym, brak możliwości zarówno śledzenia kwestii politycznych jak i zabiera-
nia głosu. I wreszcie wykluczenie występuje pod postacią wykluczenia społeczne-
go.  Dotyczy wówczas życia społecznego i społeczności. „Rejony, w których sto-
pień wykluczenia społecznego jest wysoki, są z reguły ubogie w obiekty użytecz-
ności publicznej, jak parki, boiska sportowe, centra kulturalne i teatry. Udział  
w życiu publicznym jest często słaby. W dodatku wykluczone rodziny i jednostki 
mają mniej okazji do wypoczynku, uprawiania turystyki i spędzania czasu poza 
domem”. Ponadto „wykluczenie społeczne może też oznaczać słabo rozwiniętą 
albo luźną sieć relacji społecznych, co prowadzi do izolacji i ograniczenia kontak-
tów z innymi”.4 Należy zwrócić uwagę, że wykluczenie społeczne może występo-
wać w formie zewnętrznej, niezależnej od danej jednostki, na przykład gdy jed-
nostka zostaje wykluczona przez kogoś, na przykład odmowa przez bank wydania 
złotej karty kredytowej, ponieważ jednostka nie jest wiarygodna dla Banku, bądź 
pod postacią samowykluczenia, na przykład rezygnacja z dalszego kształcenia. 
Powyższe niewątpliwie wskazuje, iż wykluczenie związane jest z kapitałem kultu-
rowym jednostki.  

 
Teoria samowykluczania kulturowego Paula Willisa 
P. Willis „pracował nad kulturowymi relacjami pomiędzy chłopcami ze szkół 

spod upadłych angielskich przedmieść. Dowodził, że uczniowie, których badał 
chłopaki [the lads], odrzucali dominujące społeczne wartości i znaczenia społe-
czeństwa przez odrzucanie form edukacyjnych oferowanych przez szkołę.5  

W swoim modelu teoretycznym Paul Willis jest szczególnie zainteresowany 
formami opozycji dzieci robotników w szkole.6 Pisze: „wertykalna dynamika ich 
kultury przebiegała wzdłuż centralnej osi, którą był sprzeciw wobec autorytetu na-
uczyciela. «Kim on jest, żeby nam mówił, co mamy robić, kiedy wcale nie jest od 
nas lepszy?» Osią dynamiki horyzontalnej było odrzucenie konformistycznie na-
stawionych uczniów przezywanych «dziura w uchu» zawsze słuchają, nigdy nic nie 
robią. «To palanty; nigdy nie maja dobrej zabawy». Odrzucenie to dawało poczucie 
odrębności i wyższości. «My możemy ich obśmiać; oni nas nie».”7 Dzieci preferu-
jące opozycyjny styl zachowania odrzucały ideę jakiejkolwiek aktywności intelektu-
alnej podczas lekcji. Podważały autorytet nauczycieli – szczególnie poprzez mniej 
lub bardziej ostentacyjny śmiech podczas lekcji, jak również poprzez akceptację 
takich – nagannych z punktu widzenia nauczyciela form zachowania jak ekstrawa-
gancki lub nieświadomie niedbały strój, palenie papierosów, czy picie alkoholu.8  

„Z punktu widzenia oświaty i kariery zawodowej najdziwniejszą rzeczą w za-
chowaniu „facetów” był niemal zupełny brak zainteresowania nauką i zdobywaniem 
kwalifikacji, do których czasem podchodzili wręcz wrogo. Z socjologicznego punktu 

                                                           
4 Ibidem, s. 347 
5 M.G. McFadden and J.C. Walker: Resistance Theory. W: L.J. Saha (red): International Encyclopedia 
of the Sociology of Education. Canberra 1997, s. 97 
6 Ph. Vienne: Comprendre les violences à l’école. Bruxelles-Paris 2003, s. 95 
7 P. Willis, op. cit., s. 19-20 
8 P. Willis: Learning to Labour…, op. cit., s. 15-18 
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widzenia natomiast najbardziej dziwiła w ich kulturze obojętność co do rodzaju 
pracy, która podejmowali – od fabrycznej taśmy przez nakładanie opon na obręcze 
czy funkcje pomocnika murarskiego. […] ich własna kultura miała swój wkład  
w dobrowolnie zupełnie podejmowanie niskopłatnych zajęć o niskim statusie spo-
łecznym, odrzucanym przez większość. Ich własna kultura […] zaangażowana była 
w proces reprodukcji społecznej z lepszym skutkiem niż jakikolwiek zamierzony 
mechanizm ideologiczny”.9 Młodzi przedstawiciele klasy robotniczej w oczywisty 
sposób odrzucali idee „dobrych wyników nauczania” i „znakomitych świadectw”.10 
„To sztuka życia – a nie sprowadzony na poziom intelektu, nieprzejednany opór – 
stanowi społeczny wyróżnik odmienności „facetów” („the lads”) i sprawia, że formy 
kulturowe, którymi się posługują, są stosunkowo wytrzymałe i odporne. Dzięki temu 
zyskują osobistą niezależność, sprawiając jednocześnie trudności swym nauczy-
cielom nastawionym na kontakt intelektualny”.11 „W gronie „facetów” droczenie się  
i drażnienie jest przeciwstawiane sile instytucji i jej rozkazów; praktyki te maja po-
tencjał wyrywania z sytuacji oraz zdolności rozwoju i powielania, proponując kultu-
rowy świat odniesień niezdefiniowanych przez role instytucjonalne. Nieformalne 
praktyki kulturowe uprawia się ze względu  na to, że przynoszą zadowolenie i sa-
tysfakcję, a także pełniejsza świadomość  własnego „ja”, poczucie „bycia naprawdę 
sobą” w obrębie własnego, poznawalnego świata kulturowego. Łączy się to ze 
znalezieniem lepszego miejsca niż proponowane przez instytucje lub ideologie, 
pomiędzy zbiorowymi i kulturowymi znaczeniami ciała – w sposobie chodzenia, 
mówienia, poruszania się, tańczenia, ekspresji ciała i jego ukazywaniu stylu „bycia 
w świecie”: w szkole, w pracy, na ulicy”.12 

Analizowani przez P. Willisa uczniowie nie tylko stawiają opór szkole, ale rów-
nież „posługując się gwarantowanymi przez Państwo swobodami, obsadzają nie-
szczęsnych uczciwych ludzi w roli prześladowców swego ponowoczesnego buntu, 
demaskującego stronniczość instytucji i jej wewnętrzne sprzeczności. Przyjmują 
też kapitalistyczne dobra konsumpcyjne – odzież, napoje, papierosy – i używając 
ich w sposób twórczy; chodzi nie tylko o opór wobec dominacji, lecz także o to, by 
stworzyć wersję własnej światowości i wyższości oraz uwierzyć w nią. Przenikają 
pod skorupę fetyszowskich towarów, by znaleźć nowe, społeczne wartości użytko-
we”.13 Paul Willis podkreśla, że ci młodzi, zbuntowani na swój sposób ludzie, „nie 
mówią, że szkoła przypomina więzienie (w rzeczywistości robią to i są karani), lecz 
poprzez swe artystyczne praktyku ukazują wszystkie niuanse i sprzeczności cha-
rakteryzujące instytucję, która wywiera przymus w imię szlachetnych idei. Nie wer-
balizują swojego oni swego oporu przeciwko wpajanym treściom, lecz fizycznie,  
w sposób wystudiowany, wyrażają uparte nieposłuszeństwo. Nie potrafią za pomo-
cą logicznych sylogizmów wyrazić krytyki sytuacji, w której zbyt wielką wagę przy-
wiązuje się do szkolnych świadectw, lecz doprowadzają nauczycieli do szału 
w sposób o wiele bardziej twórczy, za pomocą odgrywanych zachowań. Nie pro-
wadzą uczonych dyskusji na temat tego, jak siła robocza jest lub powinna być 
kształtowana w państwowych szkołach; w zamian za to pokazują inne zastosowa-
nie potencjału człowieka – drażnią się z nauczycielami i innymi uczniami, irytują 

                                                           
9 P. Willis, Wyobraźnia…, op. cit., s. 20 
10 P. Willis: Learning to Labour…, op. cit., ss. 64-66 
11 P. Willis: Wyobraźnia…, op. cit., s. 26 
12 Ibidem, s. 64 
13 Ibidem, s. 63 
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ich, znajdują niespodziewaną zbiorową radość i rozrywkę w sytuacjach największej 
opresji instytucjonalnej”.14 Młodzi ludzie opisani przez Paula Willisa „nie angażują 
się bezpośrednio w logiczną krytykę sprzeczności i stronniczości państwowego 
szkolnictwa, lecz uprawiają «podśmiechujki» i «robią sobie jaja»”.15 

Nauczyciele w analizowanej przez Paula Willisa szkole próbowali zaoferować 
uczniom „kontrakt” – „dobra ocena za przygotowanie się”16. Próbowali też na miarę 
możliwych sposobów wpłynąć na postawy uczniów. Z drugiej strony, mniej lub 
bardziej świadomie posiadali wobec uczniów malejące oczekiwania odnośnie wy-
ników, jak również z czasem (w rezultacie odrzucenia przez uczniów owego „kon-
traktu”) stopniowo przestają wierzyć w możliwość kształcenia i wykształcenia 
swych podopiecznych, a ostatecznie przestali wierzyć w sens swojej pracy z nimi  
i porzucają „ideę nauczania”.17 Dostosowali programy tak, aby „kontrolować tę 
niezależność” i trochę ich „utemperować”.18 W ostatecznej konsekwencji przyjęli 
podejście typu „nic nie mogę zrobić”, co prowadzi do nieuchronnej akceptacji tego 
przeznaczenia  przez dzieci z klasy pracującej, jakim jest przyjęcie roli robotnika.19 
Ci młodzi ludzie „wybierali pracę na chybił trafił z listy dostępnych wówczas zajęć. 
Nie szukali zatrudnienia „jako odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku”. 
Rozpoczynając pracę, zachowywali postawę sceptyczną i nie usiłowali osiągnąć  
 niej zadowolenia czy też awansować ze względów merytorycznych, lecz starali się 
nadal kultywować niewybredną, ale jednocześnie niezależną kulturę fabryczną w 
formie droczenia się i „robienia jaj”, zachowując przy tym budowaną na oporze 
godność i praktykując alternatywne wartościowania ludzkiej siły i potencjału. Dzięki 
nim nie tylko powstały, ale zaczęły się reprodukować kultury fabryczne.20 Przy 
czym dla tych  młodych ludzi,  przyjęcie faktu, że ich przyszłość jest w pracy prze-
mysłowej, nie jest efektem porażki, zniewolenia czy rezygnacji.21 

W modelu teoretycznym Paula Willisa, główną egzystującą hipotezą jest „cią-
głość doświadczenia” pomiędzy „kulturą anty-szkolną”, która jest obserwowana  
w instytucjach szkolnych u części uczniów i „kulturą warsztatu”, przyjmowaną przez 
robotników wykonujących jakąś pracę w  fabryce.22 Opisany przez Paula Willisa, 
obserwowany u młodzieży robotniczej „brak zainteresowania zdobyciem kwalifika-
cji stanowił niemą krytykę sprzeczności zasady władzy fachowców i indywiduali-
zmu w systemie edukacji, a ich kulturowa rewolta, niezależne od oficjalnych defini-
cji i symbolicznych etykietek, eksplorowała wszystkie szkolne przestrzenie, poten-
cjały i surowce dostępne amatorskiej działalności, prowadząc do stworzenia wła-
snego świata kulturowego”.23 

Paul Willis „wierzył, że opór uczniów wobec tego, czego nauczała ich szkoła 
stanowił twórczą kulturową odpowiedź na «paradygmat nauczania», którego spo-
łeczne stosunki i kulturowe formy ucieleśniały esencję kapitalistycznego społe-
czeństwa. Paradoksalnie, formy paradygmatu nauczania obiecywały wspięcia  

                                                           
14 P. Willis: Wyobraźnia…, op. cit., s. 35 
15 Ibidem, s. 65 
16 P. Willis: Learning to Labour…, op. cit., ss. 64-66 
17 Reading Guide to: Willis P., adres internetowy: http://www.arasite.org/willisltol.html 
18 Ph. Vienne, op. cit., s. 95-96 
19 Reading Guide to: Willis P., op. cit. 
20 P. Willis: Wyobraźnia…, op. cit., s. 66 
21 P. Willis: L’ecole des ouvries. ”Actes de la recherche en scieces sociales”  24 novembre 1978, s. 51 
22 Ph. Vienne, op. cit., s. 96 
23 P. Willis: Wyobraźnia…, op. cit., s. 65 
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się po szczeblach drabiny społecznej poprzez edukację, ale przez negowanie 
szkoły chłopcy z klasy pracującej odrzucali tę obietnicę i z własnej woli wzmacniali 
pozycję ich obecnej klasy społecznej”. Opisani „chłopacy” Paula Willisa „skonstru-
owali «kontrkulturę» w opozycji do kultury szkolnego nauczania. To waloryzuje 
fizyczną pracę i fizyczne formy aktywności pogardzając zarazem intelektualnymi 
pracami jako «kobiecymi». W ten sposób przewaga maskulinizacji nad feminicz-
nymi formami wiedzy zdegradowała kobiety do innych drugiej kategorii tym samym 
reprodukując seksizm w miejscu prac”.24 

Podkreślić należy, że teoria oporu klas Paula Willisa nie próbowała „wytłuma-
czyć utrwalania społecznych relacji ucisku nad tymi klasami społecznymi. McRob-
bie, badając kulturę dziewcząt z angielskich szkół średnich, pochodzących z klas 
pracujących używała CCCS kulturalistyczną konstrukcję do studiowania reproduk-
cji relacji płciowego (geender) ucisku w społeczeństwie. Dostrzegła ona, że dziew-
częcy opór był charakteryzowany jako odrzucenie szkolnego etosu pasywności  
i kobiecości z powodu seksualności, w której kultura popularna, chłopcy i wygląd 
stały się bardzo ważne. Powtórzmy, tak jak w pracy Willisa, opór dziewcząt był 
postrzegany jako zalążek ich własnego domowego ucisku, ale także [postrzegano 
go] pozytywnie, gdyż sygnalizował sprzeciw wobec zasadniczego zła patriarcha-
tu”.25 Według P. Willisa „rasa, klasa, gender, wiek i usytuowanie regionalne  
nie są tylko po prostu wyuczone”, uważa on iż  są one „przeżywane i doświadcza-
ne nawet jeśli tylko poprzez windowanie w wyniku sprzeciwu względem opresyj-
nych limitów ustanowionego porządku i władzy”.26 

W perspektywie makrosocjologicznej można dostrzec, że młodzież z klasy 
pracującej kwestionuje mit kwalifikacji jako środka awansu społecznego, jak rów-
nież eksponuje głęboki brak zaufania do idei ruchliwości społecznej jako takiej. 
W konsekwencji, młodzież z książki Paula Willisa odnosi pyrrusowe zwycięstwo, 
powiela status swoich rodziców i podejmuję pracę fizyczną, która jest zresztą przez 
nich świadomie gloryfikowana; jak pisze Paul Willis uprawomocnia  cały system. 
Warto dodać, że podobną sytuacje obserwujemy we współczesnej Ameryce i doty-
czy ona dzieci pochodzących przede wszystkim z czarnych ubogich rodzin.  
W Wyobraźni etnograficznej  P. Willis pisze, że aspołeczna kultura badanych mło-
dych ludzi jest „twórcza i ciekawa sama w sobie oraz zawiera zalążki wysoce ra-
cjonalnej wiedzy i analizy ich własnej sytuacji bieżącej i przyszłej, ucieleśnia  
je i stanowi dla nich podatny grunt. Nie było mowy o ponurej klęsce, niedostoso-
waniu kulturalnym, prostej dominacji ideologicznej. „Faceci” nie byli naiwniakami 
ani zombie. Żywotności, inteligencji i dowcipowi ich praktyk kulturowych należy się 
uznanie. Równocześnie jednak tej samej kulturze zawdzięczali sytuacje, w której 
oni i im podobni wiedli życie fizycznej siły roboczej (później bezrobotnej) w sposób 
pozostający w sprzeczności z ich podstawowym interesem. W samym sercu ich 
kultury leżała tragiczna ironia”.27 

P. Willis zauważa, że również i niektóre dzieci z klasy średniej odrzucają ideę 
uczenia się, jednak w większości przypadków ostatecznie głównie pod wpływem 
rodziców kończą taka formę edukacji, która pozwala im uniknąć marginalizacji. 

                                                           
24 M.G. McFadden and J.C. Walker, op. cit., s. 97 
25 Ibidem, s. 99 
26 M.W. Apple: Education, Culture, and Class Power: Basil Bernstein and the Neo-marxist Sociology of 
Education. “Educational Theory” Spring 1992, Volume 42/Number 2, s. 138 
27 P. Willis, op. cit., s. 20 
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Wniosek z badań Paula Willisa jest prosty: odrzucenie przez uczniów klasy pracu-
jącej kultury szkoły, prowadzi do opuszczenia szkoły lub wyrzucenia ze szkoły 
i w konsekwencji podejmowania prac typowych dla klasy pracującej.28 

 
Zakończenie 
Analizy P. Willisa są pesymistyczne, jednak nie mamy tu do czynienia z me-

chaniczną reprodukcją. Istnieje pewien schemat kultu – wolności i potencjał walki  
o przyszłość. „Faceci” stworzyli samych siebie i zabrali się do działania – w ten 
sposób wykreowali świat, którego uwaga koncentrowała się na oporze. Celebrowa-
li swą wolność nawet pod postacią zbliżających się nieodwołalnie ograniczeń wła-
snej swobody, a ich sztuka była przygotowaniem do stanowiącego jej dokładne 
przeciwieństwo życia wypełnionego harówka i przymusem podporządkowania się 
w pracy. Ciekawe, że reprodukcja może się dokonywać  za sprawa siły rywalizują-
cej z reprodukowaną. Nieświadome kształtowanie rzeczywistości oraz pozytywna 
determinacja byłyby tutaj rodzajem swobody porównywalnej ze złożonym, ciągle 
wymykającym się, zawsze zapośredniczonym, częściowo tylko poznawalnym  
i kontrolowanym doświadczeniem rozpoznania – może jako jej mechanizmu  
czy akceleracji – pułapki reprodukcji społecznej”.29 

Zdawać by się mogło, że „logika indywidualizmu wskazuje, że warto się uczyć 
w szkole, by zyskać kwalifikacje umożliwiające zdobycie dobrej pracy. Z perspek-
tywy konkretnej jednostki warto w to wierzyć i działać w ten sposób”. Stanowisko 
powyższe nie jest logiczne z perspektywy wszystkich jednostek zaliczanych  
do klasy robotniczej. „Respons kulturowy „facetów” przypomina nam, że żadne 
dodatkowe kwalifikacje nie wpłyną na poprawę sytuacji całej grupy: wymagałoby  
to w istocie zlikwidowania całego społeczeństwa opartego na systemie podziałów 
klasowych. Równocześnie zgodny z zasadą władzy fachowców nacisk na otrzy-
manie świadectwa szkolnego daje klasie średniej funkcjonalną legitymizację przy-
wilejów – robią to, co robią, bo zdali egzaminy – a zdolności członków większej 
części społeczeństwa na niższych szczeblach drabiny społecznej w rozpaczliwym 
posłuszeństwie „zrównuje się w dół” do postaci marzeń, które się nigdy nie ziszczą. 
Uniemożliwia się im inny sposób rozwijania zdolności i buntowniczych tendencji,  
a nacisk na sformalizowanie wykształcenia ujarzmia ich, starając się skierować na 
kręte drogi rozwoju ludzkości”. Opisywani przez P. Willisa młodzi ludzie „odmawia-
ją współpracy; grają w sposób niekonwencjonalny o własne podporządkowanie”.  
Z punktu widzenia młodych ludzi „mnożenie kwalifikacji jest jedynie inflacją mone-
ty, jaką jest nacisk na poświadczone dyplomem wykształcenie i awans dzięki nie-
mu osiągany; jest oszukańczą, skierowaną do większości ofertą czegoś, co może 
mieć znaczenie jedynie dla nielicznych”.30 Są „paradygmatycznym przypadkiem 
wymiaru reprodukcyjnego praktyk kulturowych”, z własnej woli zarówno oni jak  
i wielu im podobnych idą do pracy fizycznej. Paradoksalnie, „do pewnego stopnia 
nawet celebrując ten fakt i spełniając dzięki temu podstawowy wymóg kapitalizmu, 
który nie tylko wytwarza siłę roboczą i zatrudnia ja w produkcji, lecz także ukierun-
kowuje ją na stały wyzysk”. Sam „fakt, że nie tyle przechodzą oni płynnie dalej,  
ile wyskakują za szkoły, jej nastoletnich ograniczeń i atmosfery wieku dojrzewania, 
jest po części sposobem opowiedzenia się za światem pracującej klasy robotni-
                                                           
28 P. Willis: Learning...op. cit., s. 15-18 
29 P. Willis: Wyobraźnia…, op. cit., s. 27-28 
30 Ibidem, s. 65-66 
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czej; za jego formą, która wydaje się bardziej dojrzała, dorosła i pełna szacunku – 
lecz stanowi zarazem ciągłość w odniesieniu do ich dotychczasowego doświad-
czenia kulturowego. Można by to wszystko określić mianem procesu nieformalnej 
resocjalizacji”. Opisywana przez Paula Willisa młodzież z entuzjazmem przyjmuje 
„prawa do wyłącznego dziedzictwa klasy robotniczej, jakim jest pensja. Jej potęga 
otwiera możliwości, do których własna kultura już w młodym wieku zawczasu ich 
przygotowała: fajne ciuchy, puby i kluby oraz przejażdżki po mieście z piskiem 
opon”. Paul Willis podkreśla, że wcale „nie chcą innego rodzaju pracy. Ich zajęcie 
nie jest dla nich rodzajem klęski,  (…) jest naturalna koleją rzeczy”. Z kolei „każda 
praca mająca choć trochę intelektualny charakter wydaje im się – teraz i w przy-
szłości – nudną papierkową robotą”. „Wyczerpująca, wyzyskiwana i nisko opłacana 
praca fizyczna postrzegana jest jednak jako „męska” i „godna mężczyzny”, dzięki 
czemu zaciera się jej prawdziwa brutalność”.31 

Człowiek w rozważaniach Paula Willisa ma możliwość wyboru – nawet jeśli 
jest on nieco iluzyjny. Z drugiej strony w odróżnieniu od innych mechanistycznych 
teoretyków reprodukcji, Paul Willis zakłada, że młodzież uznaje swoją kulturę ro-
botniczą za wartościową. Teoria Paula Willisa pozwala na ukazanie „oporu” mło-
dych ludzi wobec kultury klasy dominującej, co w konsekwencji daje 
im „dziedziczoną” pozycję. Podkreślić warto, że sytuacja opisana przez Paula Willi-
sa jest przykładem nie tyle wykluczenia, co – samowykluczenia. Młodzież sama się 
wyklucza z edukacji, lżejszej, lepiej opłacanej pracy – z lżejszego życia.  

 
 
 
 

 

                                                           
31 Ibidem, s. 68-71 
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Sławomir HINC 
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
 

EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE PODTRZYMYWANIA PODZIAŁÓW  
SPOŁECZNYCH W UJĘCIU KAROLA MARKSA I JEGO NASTĘPCÓW 
 
 
Generalnie rzecz ujmując, marksizm, jako ideologia stricte polityczna, na po-

czątku dwudziestego pierwszego wieku jest w cywilizacji euro-amerykańskiej od-
rzucany. Zauważyć jednakże należy, że w momencie, gdy elementy socjalistycznej 
polityki kontynuują szeroki odwrót, to naukowe tezy Karola Marksa nie zamierzają 
ustąpić miejsca innym koncepcjom. Nawet w kapitalistycznych społeczeństwach 
elementy Marksistowskiej teorii mają głęboki i trwały wpływ na krytyczną analizę 
szkolnictwa. Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, iż w tym zakresie poglądy Marksa są 
szczególnie wpływowe. 

 
Rzeczywistość społeczna i edukacyjna w ujęciu Karola Marksa 
Karol Marks uważał, że istnieją dwie podstawowe klasy w społeczeństwie. 

A mianowicie ci, którzy posiadają środki produkcji (szlachta w społeczeństwie feu-
dalnym i kapitaliści lub burżuazja w społeczeństwach przemysłowych), i ci, którzy 
ich nie posiadają (niewolnicy lub chłopi w społeczeństwach feudalnych i proletariat 
w przemysłowych). Twierdził, że stratyfikacja nie jest ani nieuchronna, ani nie-
zbędna, jeśli tylko środki produkcji staną się własnością ogółu, a nie własnością 
nielicznych jednostek. W teorii Marksa za powstanie tak znacznej stratyfikacji spo-
łecznej odpowiedzialny jest kapitalizm jako system ekonomiczny. Kapitalizm – 
według Marksa – każe robotnikom produkować więcej, niż potrzeba im samym 
i właścicielom środków produkcji, co prowadzi do powstania tzw. wartości dodanej. 
Kapitalista wykorzystuje wartość dodaną dla własnego zysku, nie zwraca jej wy-
twarzającym ją robotnikom. Marks twierdził, że system stratyfikacji wytworzony 
przez kapitalizm jest niesprawiedliwy, gdyż zyski właścicieli powstają zawsze z pra-
cy robotnika i jego kosztem.1 

Właściciele kapitału żądają z kolei dyscypliny i zależności siły roboczej, ale 
pracownicy, kiedy stają się świadomi wyzysku, stawiają opór i próbują przerwać 
funkcjonowanie kapitalistycznej produkcji (np. organizując strajki). W związku 
z tym, stabilny system kapitalistyczny wymaga procesu reprodukcji, „powielania” 
niezawodnej i podległej klasy robotniczej, która stanowić będzie swoisty „zapas” 
nowej generacji mężczyzn i kobiet, a po drugie, klasa jest reprodukowana jako siła 
robocza, wystarczająco wykwalifikowana i uległa, by kontynuować pełnienie odpo-
wiednio „podległej” roli w przemysłowym procesie.2 

Drugą charakterystyczną cechą teorii Marksa jest znaczenie ideologii jako 
centralnego elementu w dynamice klas. Ideologia stanowi zbiór dominujących idei, 
które w rzeczywistości są poglądami klasy rządzącej, służącymi legitymizacji lub 
ukryciu prawdziwego porządku klasowego, dzięki czemu reprodukowane grupy 
społeczne kontynuują swe działania w atmosferze relatywnej jednomyślności i rów-
nouprawnienia.3 
                                                           
1 Por. N. Goldman: Wstęp do socjologii, s. 128 
2 Por. K. Marks: Przyczynek do krytyki ekonomi politycznej. Warszawa 1955, rozdz. 1 
3 Por. K. Marks, F. Engels: Ideologia niemiecka, W K. Marks, F. Engels: Dzieła. t. 3. Warszawa 1949 
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Dla Marksa państwo, jak i inne instytucje, musi być analizowane nie jako au-
tonomiczna sfera polityczna, ale jako arena, na której klasy stają się świadome 
swoich zróżnicowanych interesów i walczą między sobą. Arena ta jest tylko z pozo-
ru „neutralnym polem gry”, gdyż stroni ona na rzecz klasy wyższej. W rzeczywisto-
ści „zarządzający społeczeństwem” wykorzystują arenę do neutralizowania we-
wnątrz-klasowych konfliktów. Marks postrzegał państwo instrumentalnie, wierząc, 
iż odpowiada ono za imperatywy ekonomiczne klasy rządzącej i jej bezwzględną 
dominację.4 

 
Rola edukacji w procesie rozwoju społecznego 
Chociaż Karol Marks nigdy nie poczynił żadnego systematycznego odniesie-

nia do edukacji jako części kapitalistycznego systemu klasowego, który uważał za 
jednoznacznie dominujący w zachodnich społeczeństwach przemysłowych, to 
jednak znaczenie edukacji jest bardzo wyraziste w jego teorii. Komentarze o edu-
kacji i nauce w szkole są rozsiane w pismach Karola Marksa. Dla przykładu, anali-
za dzieł zebranych Marksa i Engelsa odsłania wiele dyskusji o edukacji i nauce 
w szkole.5 W większości ich dzieł komentarze tworzą swoistą całość z innymi ce-
chami teorii społeczeństwa, jak na przykład z tymi o walce klasowej i alienacji. 
Wczesne dzieła Marksa o edukacji są niemalże funkcjonalistyczne, uważał on 
edukację za ważną agendę społeczną w procesie socjalizacji młodych. Traktował 
ją jako narzędzie używane w procesie socjalizacji, narzędzie dostosowywania mło-
dych ludzi do ról, które mogliby pełnić w dorosłym życiu. W rzeczywistości Marks 
uważał, że świat sam w sobie jest znacznie większą „klasą” aniżeli klasa szkolna, 
ale stwierdził również istnienie specyficznych funkcji formalnej edukacji w stosunku 
do państwa – tzn. wskazał wpływ „małej klasy” na „dużą klasę”. W 1842 roku pi-
sząc Kőlnische Zeitung, Marks stwierdził, iż za sprawą edukacji zmienia się pań-
stwo: „cele jednostkowe zmieniają się [za sprawą edukacji – przyp. S.H.] w cele 
zbiorowe, prymitywny instynkt drapieżnika w skłonności moralne, naturalna nieza-
leżność w ducha wolności, poprzez indywidualne odkrywanie jego dobra w życiu 
całości, jak również zmienia się cała sylwetka umysłu jednostki”.6 

Marks stawiał edukację ponad innymi elementami składowymi struktury spo-
łecznej, był jej zagorzałym orędownikiem. Co więcej, uważał on generalnie eduka-
cję dzieci za czynnik odpowiedzialny za przyszłość państwa, jak również za ele-
ment niezbędny w procesie osiągania „praktycznego komunizmu”. Jednakże nie-
pokój Marksa wzbudzał typ edukacji klas pracujących, a konkretnie wiedza, którą 
otrzymywali młodzi ludzie pochodzący z tych klas. Uważał on, że edukacja w spo-
łeczeństwach kapitalistycznych jest swoistym narzędziem, które reprodukuje po-
dział klasowy, podtrzymujący dominację klasy burżuazyjnej. Zatem burżuazja  
w kapitalistycznych społeczeństwach wykorzystuje edukację dla własnej korzyści. 
Według Marksa, burżuazja traktowała edukację pracujących jako formę „indoktry-
nacji z burżuazyjnymi pryncypiami”. Uważał on, że „burżuazyjna klasa nie ma woli 

                                                           
4 Por. K. Marks, Przyczynek do..., op. cit., rozdz. 1 
5 Por. C. Cleverly: Marx – Engels on education: Some letter and better known writings, W: J. Maddick, 
C. Hindson (red.): Quality and Equality in Education, Flinders University of South Australia, Bedford 
Park 1985 
6 K. Marks: Kőlnische Zeitung – wprowadzenie, W: K. Marks, F. Engels: Collected Works, t. 1, Lawrence 
& Wishart, Londyn 1842, s. 193; podaję za: L.J. Saha, J. Zubrzycki: Classical Sociological Theories of 
Educations, W: L.J. Saha (red.):, International Encyclopedia of…, s. 14 
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zmiany tej sytuacji, bo gdyby ją miała wykorzystałaby ją do tego, aby zaoferować 
ludziom prawdziwą edukację”.7 

Jedną z głównych obaw Marksa był monopol, który klasa rządząca miała 
w dziedzinie edukacji. Ponieważ za pomocą tegoż monopolu kreowała ona klasę 
robotniczą, która miała być wykorzystana przez klasę rządzącą. Klasa ta poprzez 
edukację stawała się w oczach społecznych szlachetna, wspaniała, mądra i wy-
mowna, podczas gdy klasa pracująca była utrzymywana w „ciszy”, jako ta, która 
nie potrafi logicznie się wysławiać. Jego zdaniem, w społeczeństwach kapitali-
stycznych uczniowie z klasy robotniczej otrzymywali edukację „rutynową”, ponie-
waż byli oni przygotowywani przede wszystkim do wykonywania pracy fizycznej 
w strukturach klasowych relacji – relacji autorytarnych, posłuszeństwa i zorganizo-
wanej dyscypliny. Edukacja zatem przygotowuje ich do wypełniania roli nadzoro-
wanych pracowników w systemie industrialnym. Natomiast uczniowie z uprzywile-
jowanych klas otrzymują edukację akcentującą niezależność, samodzielność, kre-
atywność i aktywność.8 

 
Program nauczania i jego wpływ na zróżnicowanie społeczne 
Drugą rolą marksistowskiej koncepcji ideologii jest analiza programu naucza-

nia, połączonego z zagadnieniem rozwoju odgórnie kontrolowanej i kierowanej 
selekcji w szkołach, które dzielą uczniów na różne poziomy. Są one rzekomo za-
leżne od umiejętności, a w rzeczywistości odbijają czystą stratyfikację klasową.9 
Jest to taki typ szkół, w których nauczyciele, formy edukacyjne i program zajęć 
satysfakcjonują tych uczniów, którzy wyraźnie nie odbiegają od „obowiązującego” 
modelu. Zadawalający wynik tej reprodukcji osiąga się poprzez „powielenie” umie-
jętności, dyspozycji i postaw uczniów pochodzących z klasy robotniczej, jak rów-
nież tych wywodzących się z klas uprzywilejowanych. Szczytem skuteczności jest 
wypracowanie u wszystkich uczniów respektu wobec „przeznaczenia klasowego”. 
Uczniowie z klasy robotniczej muszą zadowolić się programem bardziej rozwijają-
cym ciało, natomiast uczniowie z klas uprzywilejowanych są edukowani na pod-
stawie programu, którego zawartość zdecydowanie bardziej odpowiada wymogom 
akademickim, związanym z większymi umiejętnościami poznawczymi i elastyczno-
ścią. Generalnie rzecz ujmując, jest im dany znacznie szerszy wachlarz propozycji, 
spośród których mogą dokonać samodzielnego wyboru odpowiadającej im opcji10. 
Marksistowska koncepcja w odniesieniu do społeczeństw kapitalistycznych zakła-
da zbieżność między programem nauczania, a klasą, z której pochodzi uczeń, 
i dalej, między programem, a rolą zawodową, którą jednostce przyjdzie odgrywać 
w przyszłości. 

 
 
 
 
 

                                                           
7 K. Marks, F. Engels: Collected Works, t. 6, Lawrence & Wishart, Londyn 1847, s. 427; podaję za: 
L.J. Saha, J.Zubrzycki: Classical Sociological Theories of Educations, W: L.J. Saha (red.):, op. cit., s. 15 
8 Por. S. Bowles, H. Gintis: Schooling in Capitalist America. Londyn 1976, s. 151-180 
9 Por. M.W. Apple: Ideology and Curriculum. New York 1990; por. M.F.D. Young (red.): Knowledge and 
Control: New Directions for the Sociology of Education. Londyn 1971 
10 Por. J. Anyon: Social Class and School Knowledge. Curriculum Inquire, 1981, 11 (1), s. 3-42 
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Szkoła jako emisariusz socjalizacji 
Według Marksa socjalizacja, której jednym z emisariuszy jest szkoła, wespół 

ze stratyfikacją społeczną, prowadzą do utrwalenia dominacji rzeczywistości, która 
została stworzona przez klasę wyższą. Owa rzeczywistość wymyka się spod kon-
troli socjalizowanej jednostki, pozbawia jednostkę jej człowieczeństwa, tworzy gra-
nice dla rozwoju jej osobowości, czyniąc człowieka dodatkiem do świata rzeczy. 
W ten sposób reprodukcja – będąca wypadkową socjalizacji, nie tyle usprawniają-
cej działania jednostki, co ułatwiającej dominację klasie burżuazyjnej – jest równo-
znaczna z alienacją człowieka, który wszak jest twórcą świata rzeczy, a zarazem 
jest on w tym świecie bezosobowym istotą zagubioną, w świecie, który podporząd-
kował sobie człowieka. Marks zapytuje o to, jak to się dzieje, że twory człowieka 
uzyskują byt od niego niezależny, że podporządkowują go sobie, że zaczynają 
funkcjonować „w służbie” pewnych tylko osób?11 Uważa on, że, aby stworzyć wa-
runki pełnego i nieskrępowanego rozwoju osobowości ludzkiej, prowadzące do 
tego, by jednostki ludzkie były rzeczywiście – a nie tylko z nazwy – przedstawicie-
lami gatunku homo sapiens, należy zmienić to, co jest motorem napędowym pro-
cesu socjalizacji. A mianowicie należy uspołeczniać jednostkę nie tyle „w duchu” 
kapitalizmu, co „w duchu” komunizmu, co oznacza, iż socjalizacja powinna wycho-
dzić od kwestii zapewnienia szczęścia każdej jednostce, stawiając jednostkę jako 
cel najwyższy, niezależnie od tego, z jakiej klasy społecznej pochodzi. 

Marks stwierdził, że ludzie w swym społecznym życiu nawiązują rozmaite sto-
sunki, które układają się w trwałe struktury, najczęściej przyjmujące postać instytu-
cji: państwa z jego aparatem biurokratycznym, partii politycznych, narodu, klas 
społecznych, grup zawodowych, szkoły, rodziny itp. Celowo wymieniłem tutaj tak 
różne typy stosunków międzyludzkich, różne ich struktury oraz różne instytucje. 
Wszystkie te tak odmienne elementy mają jednak coś wspólnego: jeżeli konstytu-
ują się jako instytucja (państwo, partia, szkoła, rodzina etc.) lub też jako stała for-
ma organizacji społecznej (naród, klasa, grupy zawodowe etc.), zaczynają żyć 
samodzielnym życiem, niezależnym od woli jednostek, które tę instytucję czy formę 
organizacji społecznej tworzą. Jednostki rodząc się zastają zarówno instytucje, jak 
i formy organizacji społecznej jako dane i są poprzez te „twory” wchłaniane.  
To podporządkowanie przybiera różne formy w zależności od typu stosunków spo-
łecznych reprezentowanych przez daną instytucję czy formę organizacji, ale owo 
podporządkowanie jest zawsze – zdaniem Marksa – bezwzględne i bezapelacyjne. 
Płynie z tego wniosek, iż jednostka podporządkowywana jest również automatycz-
nie szkole, która socjalizuje ją do efektywnego funkcjonowania w państwie, które 
z kolei jest – wedle marksizmu – organizacją klasy panującej. Zatem efektywność 
funkcjonowania ma polegać na takim kształtowaniu tożsamości jednostki, by nieja-
ko ad hoc uznawała ona podległość wobec klasy dominującej.12 

W ten sposób Marks stopniowo rozpoczął wyjaśnianie systemu edukacyjnego 
kapitalistycznie uprzemysłowionej części świata, jako instytucji nieustannie pod-
trzymującej korzystną pozycję klasy rządzącej i niekorzystną pozycję klasy robotni-
czej. Szkoła jest zatem emisariuszem socjalizacji, a jedno z określeń emisariusza 
to: tajny wysłaniec polityczny13. W myśl koncepcji K. Marksa, szkoła jest „tajnym 
                                                           
11 Por. K. Marks: Z rękopisu «L. Feuerbach», W: K. Marks, F. Engels: Dzieła, t. 3, Warszawa 1949, s. 
627 
12 Por. A. Schaff: Marksizm a jednostka ludzka. Warszawa 1965, s. 169-170 
13 Por. J. Tokarski (red.): Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1980, s. 189 



 
 
 

 
20 

posłańcem” klasy dominującej, wysłanym po to, by zapewnić swoim „zwierzchni-
kom” ciągłe panowanie nad społeczeństwem.  

 
Relacje między jednostką a społeczeństwem, czyli wolność a zależność 
Marks uważa, że społeczeństwo stwarza organizacje, które bronią jego inte-

resów przed wewnętrznymi i zewnętrznymi atakami. Jedną z takich organizacji jest 
– jak nadmieniłem – szkoła. Natychmiast po swym powstaniu organizacja taka 
usamodzielnia się od społeczeństwa. Proces ten jest tym wyrazistszy, im bardziej 
szkoła staje się organem określonej klasy, która bezpośrednio urzeczywistnia jej 
panowanie. Dominacja klasy panującej nad klasą uciskaną rozpoczyna się już na 
poziomie edukacji.14 

Marks na przykładzie społeczeństwa, którego organizacje nie bronią obiek-
tywnych i wspólnych interesów społeczeństwa, a tak naprawdę „oręż” swój podno-
szą po to, by bronić partykularnych interesów klasy dominującej, ukazuje swoiste 
rozdwojenie pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Jednostka ludzka, działająca 
w sposób świadomy i planowy, która teoretycznie dysponuje wolnym wyborem, a w 
jego ramach szerokim wachlarzem przeróżnych alternatyw, nie może tego wolnego 
wyboru w praktyce uskuteczniać. Ponieważ z drugiej strony „barykady” stoi społe-
czeństwo, wespół z historią swego rozwoju, który dokonuje się często wbrew i na 
przekór tej wolnościowej działalności, warunkując w sposób oczywisty wybory do-
konywane przez ludzi w ich świadomej działalności. Koncepcję taką rozwijają za-
równo teoretycy konfliktu, jak i funkcjonaliści. Funkcjonaliści jednak twierdzą, że 
wybór, tak czy owak, jest wyborem wolnym, a jego forma uzależniona jest od tego, 
na ile dane działanie będzie służyło społeczeństwu, któremu dobrze zsocjalizowa-
ne jednostki są gotowe służyć, podejmując mniej korzystne dla siebie działania, ale 
służące dobru całego społeczeństwa, w rozwoju którego jednostki widzą swój wła-
sny dobrobyt. 

Marks nie przeczył bynajmniej temu, że człowiek żyje w społeczeństwie,  
że jest w rozmaity sposób zdany na innych. Jednakże człowiek, jako osoba, dys-
ponuje prawem wyboru, który powinien wynikać z niczym nieuwarunkowanej socja-
lizacji, a tymczasem społeczeństwa przemysłowe uzależniają – podobnie jak spo-
łeczeństwa burżuazyjne – proces uspołeczniania od „woli” klasy dominującej. Jed-
nocześnie podkreślić należy, iż zdaniem Marksa, jednostka ludzka jest tworem 
społeczeństwa i w tym znaczeniu jest całokształtem stosunków społecznych, w tym 
również owej „uzależnionej socjalizacji”. W tym ujęciu jednostka nie tylko nie jest 
istotą autonomiczną w stosunku do społeczeństwa, a nawet powiedzieć należy, że 
człowiek – jako twór społeczeństwa – jest od niego całkowicie zależny. Jednakże 
Marks twierdził również, że jednostka – mimo tego, iż jest zależna od społeczeń-
stwa, które musi ją „odpowiednio” ukształtować – jest również swoistym, niepowta-
rzalnym mikrokosmosem, niepowtarzalną strukturą i osobowością. W związku 
z tym, ludzie działają w sposób świadomy, świadomość ludzi jest jednak zależna 
od obiektywnego świata. To nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz – wprost 
przeciwnie – ich społeczny byt określa świadomość. Potwierdza to przekonanie 
marksistów o tym, że społeczeństwo w pewnym sensie „wiąże” jednostkę15. Marks 
rozumiał ową świadomość i ów byt, jako coś, co określał mianem „bazy”, a w wyni-
                                                           
14 Por. F. Engels: Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, W: K. Marks, F. Engels: 
Dzieła. Warszawa 1949. t. 2, s. 377 
15 Por. A. Schaff, op. cit., s. 196-204 
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ku jej egzystowania powstaje „nadbudowa”. „Baza” to działania jednostki dokonu-
jące się w określonej rzeczywistości, natomiast „nadbudowa” to świat wytworzony 
w wyniku tych działań. Byt, czyli społeczna rzeczywistość, określa świadomość 
jednostki, jej sposób postrzegania świata i myślenia o nim. W wyniku myślenia 
i określonego postrzegania świata powstają dzieła stanowiące formę „nadbudo-
wy”.16 Klasa wyższa, chcąc mieć wpływ na „bazę” innych klas, stara się, aby jej 
świadomość była tym klasom przekazywana już na etapie edukacji, by „nadbudo-
wa”, powstająca dzięki świadomym działaniom, zapewniała podtrzymanie dawnych 
podziałów, a jednocześnie szacunek wobec klasy wyższej.  

Problem wolności człowieka nie był zatem dla Marksa kwestią abstrakcyjnych 
rozważań na temat jej istoty, lecz raczej próbą udzielenia konkretnych odpowiedzi 
na pytanie o to, jak ludzie dokonują wyboru różnych możliwości działania. Innymi 
słowy, czy człowiek, który jest uwarunkowany społecznie i podporządkowany 
obiektywnym oraz niezależnym od niego procesom historii, działa świadomie i pla-
nowo, dokonując odpowiednich wyborów spośród różnorakich możliwości. Powyż-
sze pytanie wiąże się z zagadnieniem dokonywania wyborów i podejmowania dzia-
łań w organizacjach społecznych, takich jak np. szkoła.  

Jednakże Marks – jak nadmieniłem już na początku tego tekstu – nigdy w peł-
ni nie wkomponował zagadnień dotyczących edukacji w sporządzoną przez siebie 
analizę kapitalizmu i podejścia kapitalizmu do socjalizmu i komunizmu. Nie prze-
analizował on również klarownie modelu systemu edukacyjnego, który egzystował 
wówczas za sprawą panowania klasy burżuazyjnej. Problem ten był natomiast 
poruszany przez późniejsze generacje marksistów, szczególnie w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to marksistowska socjolo-
gia była dominującym nurtem w naukach humanistycznych. Właśnie w tym okresie 
socjalizm wespół z pedagogiką wyzwolenia, jako alternatywą dla kapitalistycznej 
edukacji, były rozwijane przez zachodnich neomarksistów.17 

 
Neomarksistowskie koncepcje socjologii edukacji 
Według niektórych błędnym może okazać się założenie, że wpływ marksi-

stowskiej struktury teoretycznej na teorię edukacji i edukacyjną praktykę zmniejsza 
się obecnie dość gwałtownie. G. Rikowski twierdzi, że marksizm zachował resztki 
swych wpływów, oraz że należy odróżniać – pod kątem analizy funkcjonowania – 
„starą” i „nową” marksistowską teorię edukacji. Dawniej, jak utrzymuje Rikowski, 
marksistowską teorię edukacji tworzyła analiza reprodukcji i teoria oporu, później 
skoncentrowała swoją krytykę na „marketyzacji” edukacji i, w ramach postmoderni-
stycznej konfrontacji edukacyjnej, na powrocie do systemu klasowego. Według 
Rikowskiego te nowe formy – choć nie do końca opisane – mogą ewentualnie za-
stępować „stare” formy marksistowskiej teorii edukacji w analizach nauki szkolnej 
w społeczeństwach kapitalistycznych.18 

Obecna popularność towarzysząca marksistowskiemu podejściu, a funkcjonu-
jąca w świecie edukacji, może być związana z aktualnymi tendencjami przeciwny-
mi podtrzymywaniu edukacyjnego tradycjonalizmu. „Tradycyjni” nauczyciele obra-

                                                           
16 Por. P.L. Berger, T. Luckmann: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa 1983, s. 29-30 
17 Szczegółowe omówienie tej koegzystencji znalazło swe miejsce na łamach książki T.M. Norton, 
B. Ollman (red.): Studies in Socialist Pedagogy. New York 1978 
18 G. Rikowski: Left alone: end time for Marxist educational theory?, W: „British Journal Sociology of 
Education”, 1996, 17(4), s. 415-451 
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zują zapisane w Kapitale tezy mówiące o dokonującym się na gruncie systemu 
edukacji powielaniu systemu produkcji. System edukacji pełni zatem centralną rolę 
w powielaniu kapitalistycznych relacji produkcji. Klasyczne podejście Karola Mark-
sa do edukacji zostało rozbudowane przez jego następców – neomarksistów – na 
podstawie kilku dominujących cech, które poniżej pokrótce omówię: 

1) Odrzucenie funkcjonalnych teorii edukacyjnej ekspansji w warunkach za-
potrzebowania na techniczne i zawodowe umiejętności. Ekspansji będącej 
wypadkową zmian dokonujących się na rynkach pracy w rozwijających się 
społeczeństwach przemysłowych. W konsekwencji, utrzymują neomarksi-
ści, twierdzenia egzystujące na gruncie funkcjonalizmu są „gołosłowne”, 
ponieważ w rzeczywistości rola systemu edukacji opiera się na funkcji re-
produkcji społecznych relacji produkcji. W praktyce owe techniczno-
funkcjonalne cechy nie służą całemu społeczeństwu, ale dominującym kla-
som. Teza ta utrzymywana jest przez neomarksistów na podstawie histo-
rycznych źródeł powszechnej edukacji, która wywodzi się w pierwszym 
rzędzie z zapotrzebowania systemu kapitalistycznego na pasywną i zdy-
scyplinowaną siłę roboczą, a nie ze względu na zapotrzebowanie i jedno-
czesne zabezpieczanie nowych zawodowych umiejętności.19 

2) Argument, iż edukacja w społeczeństwach kapitalistycznych funkcjonuje po 
to, by reprodukować społeczne relacje produkcji sprowadza się poniekąd 
do dwóch pokrewnych, jednakże analitycznie odrębnych tez, które często 
pojawiają się w literaturze upowszechnianej przez neomarksistów. 

Pierwsza teza głosi, iż edukacyjne procesy dyferencjacji funkcjonujące – funk-
cjonalistycznie rzecz ujmując – jako elementy dostarczające na pozór neutralnej 
i obiektywnej legitymizacji nierówności społecznych i strukturalnych podziałów mas 
pracujących w ramach systemu kapitalistycznego, prowadzą tak naprawdę – we-
dług neomarksistów – do podtrzymania „utrwalonych” podziałów społecznych. 
Wspomniane procesy egzystują w kooperacji z szerszymi funkcjonalistycznymi 
i merytokratycznymi ideologiami sugerującymi, że istniejące podziały mas pracują-
cych mogą wywodzić się z wymagań wolnorynkowych, co, zdaniem marksistów, 
prowadzi do tego, że rzeczywistość społeczna bazująca na ucisku klas niższych 
nie jest w pełni przez większość społeczeństwa uświadamiana.20 Podział ten jest 
kluczowy dla utrzymania kapitalistycznej kontroli nad procesami produkcyjnymi 
w takim stopniu, w jakim degradacja proletariatu do pozycji pracowników fizycz-
nych pozwala jej członkom sądzić, że oni sami są niezdolni do organizowania pro-
dukcji. Jednocześnie klasa pracująca ma zablokowany dostęp do „wiedzy tajem-
nej” dotyczącej procesów produkcji, a blokada ta jest wzmacniana poprzez istnie-
nie strukturalnego kompleksu edukacyjnej kredentializacji. Do „wiedzy tajemnej” 
dopuszczani są absolwenci renomowanych uczelni wyższych, których ukończenie 
– w realiach Zachodu – wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów 
finansowych. Zatem dostęp do elit wiąże się nie tylko z poziomem wiedzy, ale rów-
nież – a może przede wszystkim – z zamożnością. Analizując to zagadnienie, 
przychodzi mi na myśl teza Platona, który twierdził, iż nie mamy zdolności pozna-
wania pełnej prawdy. Dla „zwizualizowania” swojego twierdzenia używał obrazu 
jaskini, mówiąc o tym, że jesteśmy jak ludzie w owej jaskini siedzący. Ludzie, któ-
                                                           
19 Por. M.S.H. Hickox: The Marxist sociology of education: a critique, W: „The British Journal of Sociol-
ogy”, 33(4), 1982, s. 566-567 
20 Por. S. Bowles, H. Gintis, op. cit., s. 151-180 
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rzy nie widzą świata istniejącego poza tą jaskinią, istot poza nią żyjących, rzeczy 
dziejących się na zewnątrz. Ludzie ci nie dość, że żyli w jaskini, to jeszcze nie wi-
dzieli niczego, co się poza nią działo, mimo iż siedzieli blisko wyjścia, a działo się 
tak za sprawą tego, że siedzieli odwróceni do niego plecami. Wszystko, co było im 
dane postrzegać, to były cienie tego, co działo się na zewnątrz. Cienie, które odbi-
jały się na ścianie jaskini, ścianie, na którą cały czas patrzyli. „Jaskiniowcy” uważa-
li, że widzą rzeczy wielkie, a tak naprawdę żyli w „świecie cieni”. Platon twierdził, 
że czas abyśmy przestali fascynować się „światem cieni” i wyszli z jaskini. Istotą 
rzeczy, według Platona, było właśnie wyjście z jaskini, a tym, co miało ludzkości je 
umożliwić była nauka i nieustanne poznawanie.21 Można powiedzieć, że omówiona 
powyżej koncepcja rzeczywistości społecznej według neomarksistów, jest swo-
istym wypaczeniem tej Platońskiej, idealistycznej wizji poznania. Otóż klasom do-
minującym w rzeczywistości zależy, by klasy uciskane pozostały w swojej „jaskini”, 
a tym, co jest im dane tam poznawać są „cienie” fabrykowane przez „zarządców 
jaskini”. Jednym z narzędzi, które służy do „fabrykowania cieni” jest według mark-
sistów system edukacji. Ogólnie rzecz ujmując, należałoby powiedzieć, że „harmo-
nia społeczna” w kapitalistycznych społeczeństwach wynika z konsekwentnego 
stosowania wobec klasy robotniczej zasady access denied do wiedzy i umiejętno-
ści samodzielnego myślenia. Blokowanie dostępu do wiedzy dokonuje się poprzez 
operacje dokonywane w selektywnym i różnicującym systemie edukacyjnym, 
w którym rodzi się jednocześnie wrażenie równego dostępu do zasobów informacji. 

Druga teza rozwijana przez neomarksistów utrzymuje, że edukacja w kapitali-
stycznych społeczeństwach transmituje „odpowiednie” dla każdej warstwy spo-
łecznej postawy i zwyczaje. Teza ta została gruntownie przeanalizowana przez 
Bowles’a i Gintis’a w ich teorii odpowiedniości.22 Edukacja klasy pracującej kon-
centruje się zatem na uczeniu się „na pamięć”, bez rozwijania umiejętności samo-
dzielnego myślenia. W ramach edukacji należy – zdaniem klasy dominującej – 
wykształcić w przedstawicielach klasy robotniczej pasywne posłuszeństwo. W ten 
sposób wprowadzenie powszechnej edukacji może zostać przypisane potrzebie 
reprodukowania istniejącego systemu i kultury popularnej, jako „niezbędników” 
w procesie ekspansji kapitalizmu. W rezultacie, rozwój systemu przemysłowego 
może być postrzegany jako paralelny z rozwojem systemu powszechnej edukacji, 
która z kolei nadaje odpowiednie wartości bazujące na szacunku do stanu zasta-
nego i obowiązującego w społeczeństwie, które jednocześnie regulują zasady pra-
cy.23 Generalnie rzecz ujmując, podejście to zakłada wprost, że rozbudowa form 
edukacyjnych skoncentrowanych na dzieciach z klasy robotniczej, musi być ele-
mentem wpisanym w burżuazyjną „machinę” reprodukowania kapitalistycznych 
relacji produkcji. Oczywistym jest – zdaniem neomarksistów –  że w systemie edu-
kacji obowiązuje tendencja do centralizowania procesów formalnej edukacji i pod-
porządkowywania tychże procesów ideologii kapitalizmu.  

Neomarksistowskie opisy rzeczywistości rozwijały się, i nadal się rozwijają, 
w różnych kierunkach. Przyjrzę się zatem w tym tekście trzem perspektywom anali-
tycznym sformułowanym właśnie przez neomarksistów.  

 
                                                           
21 Por. Platon: Państwo, Prawa, Kęty 2001, księga VII, s. 220-250 
22 Por. S. Bowles, H. Gintis, op. cit., s. 131-141 
23 Jest to główna teza pracy R. Johnsona: Educational Policy and Social Control in Early Victorian Eng-
land, W: Past and Present, nr 49, 1970 
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Różnice między represyjnym a ideologicznym aparatem państwa. Szkoła 
w aparacie państwa w ujęciu Louisa Althussera 

Strukturalny marksizm utrzymywał, że społeczne zachowanie jest „determi-
nowane” przez struktury i procesy społeczne, szczególnie zaś przez strukturę eko-
nomiczną. W latach sześćdziesiątych i wczesnych latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku pogląd ten szeroko promował Louis Althusser. Utrzymywał on, że 
w społeczeństwie kapitalistycznym najbardziej społeczne instytucje, takie jak reli-
gia, system edukacji i wojsko, służą interesom państwa. Z kolei państwo jest kon-
trolowane przez rządzącą klasę kapitalistyczną, a celem tej kontroli jest reproduk-
cja stosunków produkcji. 

Louis Althusser dążył w swych dziełach do odczytania Marksa „na nowo”  
i uwolnienia jego prac od późniejszych naleciałości, obcych autorowi Kapitału. Naj-
pełniej założenia swe, związane z myślą Marksa, a dotyczące wprost edukacji, 
zaprezentował Althusser w tekście Ideology and Ideological State Apparatures. 
Althusser dokonuje wyraźnego rozróżnienia między a) represyjnym aparatem pań-
stwowym (policja, wojsko), którego funkcjonowanie jest zdominowane przez poli-
tyczne warunki odtwarzania relacji produkcji, działalność tego aparatu wiąże się 
przede wszystkim z użyciem siły w stosunku do „opornych”, oraz b) ideologicznym 
aparatem państwowym (kościół, massmedia, rodzina, szkoła), które pracują bar-
dziej „ukradkowo”, wykorzystując jako główne narzędzie ideologię. Spośród insty-
tucji wchodzących w skład owego ideologicznego aparatu państwa dla Althussera 
najważniejsza była szkoła, oddziałująca na młodzież z klasy robotniczej za pomocą 
wypracowanych na jej gruncie „znaczeń ideologicznych”, które korespondują ze 
znaczeniami obowiązującymi w całym państwie. W ten sposób, poprzez wpajanie 
ideologii klasy dominującej, szkoły „będą prowadziły do dominacji klasy rządzącej 
«dosłownie» za pomocą ideologii”.24 

Rozważając rolę szkoły w kapitalizmie, Althusser napisał między innymi:  
„Jeden ideologiczny aparat państwa z pewnością pełni dominującą rolę, pomimo 
iż niemalże nikt nie słyszał jego brzmienia, ponieważ jest on tak cichy! Tym apara-
tem jest szkoła. Bierze ona dzieci do klasy [...], a następnie przez lata, w których 
dziecko jest najbardziej «podatne» [...] wpaja mu, wykorzystując nowe lub stare 
metody, pewną ilość zasad «know-how» opakowanych w obowiązującą ideologię 
(francuski, arytmetyka, historia naturalna...) [...] lub po prostu wtłacza w nie obo-
wiązującą ideologię w czystym stanie (etyka, wychowanie obywatelskie...)”. Każda 
zbiorowość dzieci jest w obrębie systemu prowadzona po tej samej drodze, reali-
zowanej praktycznie na bazie ideologii, która przygotowuje młodych ludzi do od-
grywania określonych ról w społeczeństwie klasowym. Praktykowana jest w ten 
sposób zasada, która włącza podtrzymywanie relacji produkcji w kapitalistyczną 
formację społeczną, co oznacza, że „relacje zależności wyzyskiwanego do wyzy-
skującego są w dużej mierze reprodukowane. Mechanizmy, które produkują ten 
zasadniczy rezultat [...] są [...] «maskowane» przez powszechnie panująca ideolo-
gię szkolną [...], która przedstawia szkołę jako neutralne środowisko oczyszczone 
z wpływu jakichkolwiek ideologii pozaedukacyjnych”.25  

                                                           
24 L. Althusser: Ideology and Ideological State Apparatuses, W: B.R. Cosin (red.): Education, Structure, 
and Society. Londyn 1972, s. 245-246 
25 L. Althusser: Ideology and Ideological State Apparatuses, W: L. Althusser (red.): Lenin and Philoso-
phy and Other Essays. New York 1971, s. 155-156 
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Althuser twierdził, że reprodukcja klasy robotniczej jest głównym zadaniem 
systemu edukacji w społeczeństwach kapitalistycznych, a zadanie to miało dwa 
komponenty składowe, nawiązujące bezpośrednio do opisanych powyżej cech 
kierunku. Były to mianowicie: a) „ćwiczenie” zawodowych kwalifikacji i b) rozwój 
odpowiednich postaw i dyspozycyjności. Podkreślał on „relatywną autonomię” pań-
stwa, które ma co prawda możliwość podejmowania interwencji sprawiających, że 
pewne nierówności, będące konsekwencją kapitalizmu, byłyby minimalizowane, 
ale które nie rzuca jednocześnie wyzwania fundamentalnemu charakterowi kapita-
listycznych relacji.  

Teza o podporządkowaniu procesów formalnej edukacji ideologii kapitalizmu 
jest przez Althusser’a szczególnie wyraźnie akcentowana, kiedy stwierdza on, że 
edukacja w kapitalizmie zastąpiła Kościół w funkcji reprodukcyjnie dominującego 
ideologicznego aparatu państwowego. Marks stwierdzał jednoznacznie, że eduka-
cja konstytuuje się we współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym jako „nowy 
kościół”. System edukacji, jako „nowy kościół”, kultywuje, przekazuje i utwierdza 
pośród swych „wiernych” przekonanie o wyższości klasy dominującej i o jej szcze-
gólnym „powołaniu” do przewodzenia.26 

 
Edukacja jako narzędzie obalania dominacji systemu kapitalistycznego 

w ujęciu Antonio Gramsciego 
Alternatywna wobec strukturalnej formy neomarksizmu – koncepcja „humani-

styczna” – znalazła swoje odzwierciedlenie m.in. w ideach sformułowanych przez 
Antonio Gramsciego. Prace swoje tworzył on we Włoszech w okresie rządów fa-
szystowskich. Gramsci utrzymywał, że czynniki subiektywne, podobnie jak wierze-
nia, wartości, aspiracje, jak również, ogólnie rzecz biorąc, kultura, nie mogą być 
ignorowane w próbach zrozumienia kapitalizmu i ludzkiego zachowania. A zatem 
twierdził, że szkoły nie odzwierciedlają tylko i wyłącznie dominacji klasy rządzącej 
(jak twierdził Althusser), ale mogą być instrumentami generalnej zmiany społecznej 
i – w szczególności – instrumentami obalania dominacji kapitalistycznego syste-
mu.27 W tym ujęciu „woluntarystyczna” teoria Gramsciego jest blisko związana 
z innym spojrzeniem. Mam na myśli podejście frankfurckiej szkoły socjologii, która 
utrzymywała, iż transformacja kapitalizmu w socjalizm mogłaby dokonać się dzięki 
nierewolucyjnym działaniom w takich instytucjach jak szkoły – w pierwszym rzędzie 
poprzez rozwój „krytycznej świadomości” lub świadomości, która mogłaby prowa-
dzić do emancypacji z kapitalistycznej opresji. 

Takie poglądy reprezentowali – oprócz Gramsciego – również Habermas 
i Marcuse, którzy mieli tendencję do przeciwstawiania się pozytywizmowi i bada-
niom ilościowym, a popierali społeczny krytycyzm i społeczną transformację – kon-
cepcje te określano później mianem teorii krytycznych. Wywarły one duży wpływ 
na socjologiczne studia nad edukacją, które znalazły swój wyraz w krytyce procesu 
nauki w społeczeństwach kapitalistycznych.  

Krytyczne teorie edukacyjne były inspiracją dla Antonio Gramsciego, który ak-
centował znaczenie kultury w pracującym, kapitalistycznym społeczeństwie. Prace 
Gramsciego mają szczególny wpływ na krytyczne analizy dotyczące systemu edu-
kacyjnego w trzech kwestiach. Po pierwsze, tam, gdzie Leninowskie spojrzenie na 

                                                           
26 Por. Ibidem, s. 138-142 
27 Por. H. Entwistle: Antonio Gramsci. Londyn 1979, s. 12-34 
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komunistyczną rewolucję wiąże się z przywództwem uformowanej kadry lub awan-
gardy, która przewodziłaby również działaniom natury politycznej, Gramsci kładzie 
nacisk na rolę „organicznych intelektualistów”, jako przedstawicieli klasy robotni-
czej, którzy za sprawą swoich doświadczeń, wyniesionych z czasów funkcjonowa-
nia pośród klasy robotniczej, mogliby umożliwiać „dowodzącym” zrozumienie ocze-
kiwań ludzi, którym przewodzą. Rozwój podobnej „organicznej inteligencji” był 
przez Gramsciego prezentowany jako cel rozwijających się szkół. Po drugie, tam, 
gdzie marksistowska teoria tradycyjnie akcentowała walkę opierającą się na domi-
nacji czynników ekonomicznych (kontrola środków produkcji), Gramsci z równie 
dużym zaangażowaniem akcentował walkę ideologiczną. Gramsci kładł nacisk na 
zdolność społeczeństw kapitalistycznych do ochrony podziałów klasowych raczej 
przez budowanie pozornej zgody, aniżeli za sprawą przymusu czy siły. Pozorną 
zgodę tworzy się poprzez podtrzymywanie, za pomocą środków masowego prze-
kazu, pewnej niekwestionowanej popularności przekonań i wartości, pozostających 
pod kontrolą grup uprzywilejowanych i lansujących hegemoniczny porządek. Po-
rządek, w którym w pewnym stopniu dopuszcza się zarówno dyskusję, jak i własny 
wybór, które nie mogą jednak przekraczać pewnych wyznaczonych granic. Podob-
na hegemonia jest – zdaniem Gramsciego – trudna do ujawnienia, dlatego że 
w powszechnym mniemaniu mamy do czynienia ze społeczną zgodą, która to jest 
wynikiem procesu „ideologicznej manipulacji”. Stwierdził on, że kiedy robotnik 
przystaje na swoją klasową pozycję, kapitalistyczne relacje zostają zachowane 
dzięki pojawieniu się zgody i akceptacji, a nie w wyniku otwartego użycia siły czy 
też groźby jej zastosowania.28 Gramsci uważał w związku z powyższym, że domi-
nującym wyznacznikiem socjalizacji dokonującej się w szkołach powinno być 
kształtowanie w młodych jednostkach antyhegemoniczengo myślenia. Po trzecie 
wreszcie, zamiast organizowania rewolucji mającej na celu przejęcie kontroli nad 
państwem, lub gwałtownego i kompletnego „przewrócenia” społeczeństwa, Gram-
sci namawiał do działania „w poprzek” różnych instytucji społeczeństwa obywatel-
skiego. Miałoby to dokonywać się podczas nieustannej „wojny pozycyjnej” na róż-
norakich „terenach” radykalnych politycznych zmagań – a jednym z takich „tere-
nów” jest system edukacji.29 

Jak stwierdził Gramsci, polityka kulturalna powinna być postrzegana nie tylko 
w kategoriach symbolicznych zasobów i wiedzy, ale również w roli głównej siły 
pedagogicznej chroniącej autorytet i interesy dominujących grup. Gramsci dowo-
dził, że wartości społeczno-polityczne definiujące kulturę, zarówno jako obszar 
zmagań, jak i sferę edukacji, stają się centralnymi elementami dla społecznej i poli-
tycznej zmiany. Gramsci stwierdził, iż: „każda relacja «hegemonii» jest z koniecz-
ności relacją edukacyjną”.30 Kulturę, w jej wymiarze siły edukacyjnej, rezerwują 
konserwatyści jako narzędzie społecznej i ekonomicznej reprodukcji, o którą toczą 
oni nieustanną bitwę ideologiczną.  

Na przełomie wieków edukacja publiczna staje się w filozofii marksistowskiej 
jedną z najbardziej kwestionowanych sfer życia społeczno-politycznego. Co więcej, 
żadna inna instytucja nie służy w tak dużym stopniu jako narzędzie utrwalające 
polityczne, społeczne i ekonomiczne podziały, które kształtują społeczeństwo. 
                                                           
28 Por. A. Gramsci: Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Lawrence & Wishart, 
Londyn 1971, s. 323 
29 Por. Ibidem, s. 327 
30 Ibidem, s. 350 
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Nauka szkolna, w oglądzie Gramsciego, zawsze była częścią jakiegoś większego 
zespołu relacji koordynowanych przez autorytet i władzę. W związku z tym, rywali-
zacja na gruncie szkolnej nauki musi być nierozerwalnie związana z wysiłkami 
zmierzającymi do ograniczenia nadużywania władzy państwowej z jednej strony 
i bitwą o „wykreowanie bardziej sprawiedliwych i prospołecznych sfer, w ramach 
instytucji edukacyjnych i poza nimi”,31 z drugiej. 

Gramsci krytykował współczesną sobie szkołę, która – jak stwierdził – jest je-
dynie reprezentacją burżuazyjnych interesów. Szkołę, postrzegał jako centralne 
miejsce formujące społeczne i polityczne tożsamości jednostek, w którym toczy się 
kulturowe zmaganie, ale w którym również produkowani są „organiczni intelektuali-
ści”. Gramsci stwierdził, że posiadanie politycznej władzy implikuje kontrolę nad 
„potencjałem inteligencji”. Jeżeli szkoła miałaby oferować uczniom z klasy robotni-
czej wiedzę niezbędną do sprawowania politycznej władzy, to przedstawiciele tej 
klasy nie mogą być traktowani w procesie edukacji jak „plastyczna masa”, którą 
można w dowolny sposób formować.32 

Zdaniem Gramsciego, szkoła nie jest zabezpieczeniem przyszłości uczniów 
pochodzących z klasy robotniczej, innymi słowy, nie jest gwarantem awansu spo-
łecznego. W wyniku edukacji dzieci z omawianej klasy zyskują – w pewnym stop-
niu – jedynie świadomość „samotnego biegu” wcześniej wyznaczonymi ścieżkami 
do – z góry wyznaczonej – „mety”. Szkoła powinna być dla wszystkich uczniów 
instytucją wolności i wolnej inicjatywy, a nie instytucją zniewolenia i kreowania 
mechanicznej precyzji. Przed dziećmi robotników wszystkie możliwości edukacyjne 
powinny stać otworem, by miały one możliwość rozwinięcia osobowości na opty-
malnym poziomie. Taka szkoła zapewniałaby najbardziej efektywną drogę eduka-
cyjną, która służyłaby zarówno jednostce, jak i całemu społeczeństwu.33  

Gramsci rozpoczął swe teoretyzowanie nie z punktu widzenia nauczyciela, 
lecz z perspektywy uczącego się. Jednocześnie podkreślał on, że proces uczenia 
się powinien rozwijać świadomość i kształtować samokontrolę, a dzięki temu sta-
nowić drogę do wolności. Edukacja nie powinna być – jego zdaniem – procesem 
ukierunkowanym tylko i wyłącznie na zdobywanie wiedzy encyklopedycznej, ale 
ma ona być procesem rozwijającym i dyscyplinującym świadomość, którą uczeń 
już posiada.34 

Jak sam napisał: „Należy przerwać zwyczaj myślenia, że kultura opiera się na 
wiedzy encyklopedycznej, za sprawą której człowiek jest postrzegany jako zwykły 
«pojemnik». «Pojemnik», w który wlewa się i konserwuje w nim empiryczne infor-
macje lub chaotyczne i brutalne fakty, które będzie on musiał później «szufladko-
wać» w swoim umyśle, jak w słownikowych rubrykach, żeby być zdolnym do ewen-
tualnego zareagowania na różnorodne bodźce pochodzące z otaczającego go 
świata. Ta forma kultury jest prawdziwie szkodliwa, w szczególności zaś dla prole-
tariatu. Służy ona jedynie do kreowania mistyfikacji, natomiast ludzie, którzy uwa-
żają siebie za lepszych aniżeli cała reszta ludzkości, ponieważ nagromadzili 

                                                           
31 H.A. Giroux: Rethinking Cultural Politics and Radical Pedagogy in the Work of Antonio Gramsci, 
W: Educational Theory, 1999, 49(1), s. 38 
32 Por. A. Gramsci: Men or Machines, W: D. Forgacs (red.): An Antonio Gramsci Reader, Nowy York 
1988, s. 62 
33 Por. Ibidem, s. 64 
34 D. Forgacs: Working-Class Education and Culture: Introduction, W: D. Forgacs (red.): An Antonio 
Gramsci Reader. New York 1988, s. 54 
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w swojej pamięci pewną ilość faktów i informacji, które później eksponują przy 
każdej okazji, wznoszą w ten sposób bariery pomiędzy sobą i innymi”.35 Zatem nie 
przekazywanie encyklopedycznej wiedzy, a rozwój świadomości i samodzielnego 
myślenia jest – zdaniem Gramsciego – najlepszym gwarantem rozwoju współcze-
snych społeczeństw. 

 
Konflikt w szkole jako wynik napięć między dominującymi i zdominowa-

nymi sektorami społecznymi, czyli „demokracja i kapitalizm we wzajemnym 
oblężeniu” w ujęciu Martina Carnoy’a 

Z jednej strony Althusser przedstawił wizję systemu edukacji służącego tylko 
i wyłącznie klasie dominującej, a z drugiej Gramsci ukazał system edukacji jako 
instytucję, która może „uświadamiać” klasy robotnicze i kształtować „organiczną 
inteligencję”. Natomiast Martin Carnoy próbuje na „łonie” szkoły połączyć ze sobą 
kapitalizm i demokrację, które z punktu widzenia teoretyków konfliktu nie mogą ze 
sobą koegzystować.  

Dla Carnoy’a konflikty w szkołach sprowadzają się ostatecznie do konfliktów 
pomiędzy dominującymi i zdominowanymi sektorami społeczeństwa. Większość 
z tych konfliktów ma – podobnie jak u Gramsciego – naturę stricte ideologiczną, 
ponieważ dominująca klasa, przez Karola Marksa nazywana klasą burżuazyjną, 
natomiast przez Carnoy’a klasą biznesową, szuka sposobów narzucenia swoich 
wartości, norm i celów, które byłyby realizowane w szkołach i poprzez socjalizowa-
nie młodych w oparciu o tę ideologię prowadziłyby do zachowania społecznych 
relacji produkcji i systemu klasowego. Szkoły „kolonizują” uczniów i ich rodziców, 
„zmuszając” ich do akceptowania stosowanych przez te instytucje narzędzi mery-
tokratycznych (takich jak „obiektywne” testy, stopnie, specjalizacje), a narzędzia te 
reprodukują system klasowy.36 Szkoły również odzwierciedlają sprzeczności po-
między kapitalizmem i współczesnym państwem demokratycznym. Państwem, 
które – z jednej strony – wykorzystuje szkoły do socjalizacji dzieci, internalizując im 
rzeczywistość reprodukującą klasowe relacje produkcji, a – z drugiej strony – musi 
uwzględniać protesty i żądania większej równości w dystrybuowaniu zasobów. 
Zatem w państwie koegzystują siły „reprodukcyjne” i „demokratyczne”, obie działa-
jące w kapitalistycznym społeczeństwie.37 Prowadzi to do sytuacji, w której w szko-
łach krzyżują się cele obu powyższych sił, ponieważ dominująca ideologia eduka-
cyjna musi czynić ustępstwa w stosunku do żądań zdominowanych, dążących do 
większego dostępu do referencji i innych zasobów zapewnianych przez szkoły. To 
jest ostateczny konflikt funkcjonujący ponad relacjami produkcji i dostępu do mate-
rialnych zasobów. W ramach tego konfliktu, i tych współegzystujących sił, szkoły 
umożliwiają czasami zdominowanym, którzy są utalentowani w jakiejś dziedzinie, 
równy rozwój z dominującymi. W ten sposób sprawiają one wrażenie, iż działają na 
sprawiedliwych zasadach i dają wszystkim uczniom podobny dostęp do zasobów, 
przez co pewien realny przyrost w równości szans staje się faktem. W konsekwen-

                                                           
35 A. Gramsci: Socialism and Culture, W: P. Piccone, P. Cavalcante (red.): History, Philosophy, and 
Culture in the Young Gramsci. St. Louis 1975, s. 20-21 
36 Por. M. Carnoy (red.): Schooling in a Corporate Society: The Political Economy of Education in Amer-
ica, New York 1975, s. 29 
37 Zagadnieniu koegzystowania sił „reprodukcyjnych” i „demokratycznych” M. Carnoy poświęcił swój 
tekst zatytułowany Education, state, and culture in American society, W: H. Giroux, P. McLaren (red.): 
Critical Pedagogy. The State and Cultural Struggle. Albany- New York 1989 
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cji organizacja i funkcjonowanie szkoły nie odzwierciedlają w pełni interesów klasy 
dominującej, ale wykazują w pewnym stopniu kompromis negocjacyjny z różnymi 
zdominowanymi populacjami, które zostały w procesie demokratyzacji zmobilizo-
wane do realizowania swoich interesów. Właśnie za sprawą wspomnianych powy-
żej „sił demokratycznych” zdominowane do tej pory grupy społeczne mogą reali-
zować chociaż część swoich interesów, które nie godzą wprost w pozycję dominu-
jącej biznes-klasy. Zatem szkoła na płaszczyźnie intensyfikacji ideologicznych 
konfliktów odzwierciedla również sprzeczność demokratycznego a jednocześnie 
kapitalistycznego państwa, które szuka sposobów na stratyfikacyjną reprodukcję 
relacji produkcji oraz odpowiada na naciski zdominowanych subpopulacji. Dlatego, 
pomimo ideologicznego wymiaru większości konfliktów, nie można uniknąć wiąza-
nia konfliktowych ideologii z materialnymi relacjami produkcji i dystrybucji zaso-
bów.38 

 
Podsumowanie 
W tekście tym przedstawiłem ogólne założenia Karola Marksa na temat spo-

łeczeństwa i systemu edukacji. Zarysowałem również ogólnie rozwój tej koncepcji 
w późniejszym okresie, poczyniony przez „następców” Marksa. Neomarksistów 
opisałem z trzech perspektyw: strukturalnej (najbardziej zbliżonej do poglądów 
„założyciela”), humanistycznej (będącej próbą wykreowania sposobu wykorzysta-
nia w społeczeństwie kapitalistycznym szkoły dla wyzwolenia mas pracujących), 
i wreszcie koncepcji, która próbowała łączyć dwie pierwsze. Trzecia koncepcja, 
pokazująca warunki koegzystencji demokracji i kapitalizmu, stara się uwzględniać 
w rozwijającym się społeczeństwie pewne potrzeby klasy robotniczej i formować 
jednocześnie instytucje społeczne tj. szkoły, w taki sposób, by ich działanie satys-
fakcjonowało również stojących niżej w strukturze, i mających tam pozostać, 
przedstawicieli społeczeństwa. 

                                                           
38 Por. M. Carnoy: Education as Cultural Imperialism. New York 1974 
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TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA W ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNYM CZŁOWIEKA 
 
 
Człowiek rozwija się przez całe swoje życie. Oznacza to, że posiada on fak-

tyczną, choć nie zawsze wykorzystaną, zdolność ciągłego wpływania na własne 
życie i modyfikowania wielu aspektów swojego funkcjonowania. Dynamika zamian 
rozwojowych wskazuje jednak na doniosłe znaczenie „tych pierwszych” – relacji, 
kontaktów, procesów, doświadczeń czy wreszcie warunków, w których rozwija się 
człowiek. 

W toku rozwoju i życia człowieka kształtuje się jego tożsamość. Posiada ona 
wiele aspektów i manifestacji, stąd do jej adekwatnego opisu używa się oznaczni-
ków: osobista, etniczna, zawodowa oraz społeczna.1 Jedną z najbardziej trwałych 
form wchodzących w zbiór tożsamości społecznej jest tożsamość płciowa. Wynika 
to z faktu, że płeć stanowi najłatwiejszą i najczęściej wykorzystywaną podstawę 
grupowania ludzi. Trudno jednak pominąć aspekt tożsamości osobistej w procesie 
formowania się tożsamości płciowej, którego szczególnym wyrazem jest podejmo-
wana rola płciowa i aktywność seksualna – specyficzna i charakterystyczna dla 
danej osoby, w więc odróżniająca ją od innych członków społeczności.  

Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest miejsce tożsamości płcio-
wej w rozwoju psychoseksualnym człowieka. Tożsamość płciowa jest rozumiana 
jako „wiedza jednostki o przynależności do określonej grupy płciowej, której towa-
rzyszą oceny, wyrażające się zwykle akceptacją tej przynależności”.2 Akceptacja ta 
lub jej brak uwidacznia się w ciągu całego życia człowieka i niejako determinuje 
podejmowaną przez niego aktywność, również seksualną. Płeć jest jedną z „naj-
bardziej „wystających” tożsamości, które w najwyższym stopniu wpływają na okre-
ślenie tożsamości pozostałych.3 Dlatego też można zakładać, że tożsamość płcio-
wa w znaczący sposób wpływa na formowanie się „ja” człowieka i podejmowaną 
przez niego aktywność, nadając im męskie vs kobiece atrybuty. Oznacza to, że 
tożsamość płciowa wywiera decydujący wpływ na całe życie człowieka od narodzin 
do starości. Dowodem tego jest min. funkcjonowanie psychoseksualne człowieka 
w pełnym cyklu rozwojowym – w różnych wzorach i odmiennych formach realizacji.  

 
Sposoby rozumienia tożsamości płciowej 
W literaturze przedmiotu tożsamość płciowa rozumiana jest na wiele odmien-

nych sposobów. Z jednej strony jawi się ona jako hasło bardzo wąskie – prawie 
fizjologiczne, z drugiej natomiast jako pojęcie niezwykle szerokie – determinujące 
wszelkie aspekty ludzkiego funkcjonowania – począwszy od preferencji partner-
skich, a na organizacji pojęć docierających do jednostki – skończywszy. Dlatego 
też zasadnym wydaje się dokonanie krótkiego przeglądu koncepcji i teorii, w któ-
rych pojawia się zdefiniowana tożsamość seksualna.  
                                                           
1 J. Miluska: Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań 1996; M. Strykowska: Psychologiczne 
mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet. Poznań 1992 
2 J. Miluska, op. cit., s. 14 
3 Ibidem, s. 17 
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Tożsamość płciowa – świadomość bycia kobietą lub mężczyzną  
Teoria pięciu warstw życia erotycznego Seligmana, Walkera i Rosenhana 

(2003) ukazuje konstrukcję prawidłowo rozwijającej się i manifestującej w określo-
ny sposób seksualności człowieka.4 Każdy z kolejnych poziomów opiera się na 
poziomie niższym (Rys. 1.). Kanwę stanowi tożsamość płciowa, a więc świado-
mość bycia kobietą lub mężczyzną. Jest ona do tego stopnia głęboka i niezmienna, 
że leczenie osób cierpiących na zespół dezaprobaty płci obejmuje zmianę III rzę-
dowych cech płciowych, nie zaś tożsamości płciowej. Należy zaznaczyć również, 
że nie wszystkie osoby „odmiennie przezywające swoja tożsamość płciową” (Car-
roll, 2005) zgłaszają potrzebę zmiany swoje ciała, ponieważ dobrze czują się z 
ową nietypową tożsamością płciową.  

Kolejna warstwa to orientacja seksualna, czyli ukierunkowanie popędu seksu-
alnego. Wyróżnia się orientację heteroseksualną – oznaczająca zgodność tożsa-
mości płciowej z budową narządów płciowych, w której kierunek popędu seksual-
nego zwrócony jest do osób płci przeciwnej. Orientację homoseksualną, kiedy 
istnieje zgodność tożsamości płciowej z budową narządów płciowych, ale kierunek 
popędu seksualnego zwrócony jest do osób tej samej płci oraz orientację biseksu-
alną – kierunek popędu w stronę osób obojga płci, przy zgodności tożsamości 
płciowej z budową narządów płciowych. W transseksualizmie mamy do czynienia z 
rozbieżnością tożsamości płciowej z budową morfologiczno-biologiczną. Kierunek 
popędu zwrócony do osób zgodnych z płcią biologiczną świadczy o heteroseksu-
alizmie, a do osób o płci przeciwnej do biologicznej – o homoseksualizmie.  

Poziom trzeci to preferencje seksualne. Ukierunkowują one zachowania sek-
sualne i przebieg cyklu reakcji seksualnych. „Preferencje seksualne są wyrazem 
powszechnie faworyzowanych cech oraz elementem indywidualnego rozwoju psy-
choseksualnego”.5  

Następną warstwę stanowi rola płciowa, będąca publiczną manifestacją toż-
samości płciowej. Jest to szeroko rozumiana aktywność – począwszy od nabywa-
nia w procesie socjalizacji zachowań typowych dla chłopców i dziewczynek, po-
przez realizację zadań społeczno-kulturowych charakterystycznych dla danej płci, 
do podejmowania określonych zachowań seksualnych, których ich celem jest za-
spokojenie potrzeby seksualnej.6  

Jako ostatnie zamieszczone zostało funkcjonowanie seksualne, a wiec reali-
zacja aktywności seksualnej – z odpowiednią osobą w odpowiedniej sytuacji.7  

Koncepcja pięciu warstw życia erotycznego ukazuje rangę tożsamości płcio-
wej w strukturze życia erotycznego człowieka. Akceptacja lub negacja poczucia 
przynależności człowieka do grupy kobiet lub mężczyzn wpływa na znajdujące się 
wyżej w piramidzie (Rys.1) sfery. Od tożsamości płciowej zależy zatem jak okre-
ślona zostanie orientacja danej jednostki – przez nią samą i społeczeństwo (np. 
kobieta czująca się mężczyzna i podejmująca aktywność seksualną z kobietą po-
strzegać będzie siebie jako osobę heteroseksualną, a przez większa część społe-
czeństwa zostanie oceniona jako jednostka homoseksualna). W dalszej kolejności 
ukształtowane zostaną również preferencje seksualne oraz rola płciowa – ze-

                                                           
4 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan: Psychopatologia. Poznań 2003 
5 D. Skowroński: Preferencje seksualne Polaków. Poznań 2003, s. 18 
6 L. Gapik: Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego. W: K. Imieliński (red.): Seksuologia 
społeczna. Warszawa 1984 
7 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, op. cit. 
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wnętrzna, publiczna manifestacją tożsamości płciowej. Sposoby realizowania roli 
płciowej wyznaczane są przez determinanty kulturowe8 (por. Miluska, Boski (red.) 
1999) oraz proces socjalizacji. Wielu autorów (Seligman, Walker, Rosenhan, 2003; 
Brannon, 2002; Imieliński, 87) podkreślają duży wpływ rodziców na proces naby-
wania i manifestowania tożsamości płciowej.9  

 
Rysunek nr1. Konstrukcja prawidłowo działającej seksualności człowieka – pięć 

warstw życia erotycznego.10  
 
Tożsamość rodzajowa  
Pojęcie tożsamości rodzajowej stanowi odpowiedź na niejasności semantycz-

ne powstałe podczas badań nad kształtowaniem się ról związanych z określoną 
płcią.  

                                                           
8 por. J. Miluska: Przyczyny różnic płciowych: Dylematy i rozstrzygnięcia. W: J. Miluska, P. Boski (red.): 
Męskość – Kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa 1999 
9 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, op. cit.;  
10 Ibidem 
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Słowa płeć (ang. sex), używa się zazwyczaj dla określenia różnic biologiczno -
genitalnych, natomiast pojęcie rodzaj (ang. gender) wykorzystuje się dla oznacze-
nia psychologiczno-kulturowych aspektów męskości i kobiecości.11 Pojęcie sexual 
identity (tożsamość płciowa, seksualna) określa, w jaki sposób ludzie postrzegają 
siebie w kategorii wyboru obiektu seksualnego natomiast gender identity (tożsa-
mość rodzajowa) mówi o sposobie percepcji zadań wynikłych z ról płciowych w 
kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych. 

Popularna w ostatnich czasach koncepcja Sandry Bem (2000) zwraca uwagę 
na dwa podstawowe twierdzenia dotyczące kształtowania tożsamości rodzajowej 
jednostki:  

„(1) rozwijające się dziecko uwewnętrznia postrzeganie rodzaju zakorzenione 
w kulturze i praktyce społecznej oraz (2) uwewnętrzniony pryzmat rodzaju wytwa-
rza u dziecka, a następnie u dorosłego, skłonność do kształtowania tożsamości 
zgodnej z przyjętym wzorcem”.12 

Teoria ta rozpatruje różnice tożsamości płciowej w kontekście schematu płci. 
Funkcją schematu jest redukcja napływających do jednostki informacji, a także 
organizowanie docierających wiadomości i przetwarzanie ich. Działanie schematu 
płci polega na kształtowaniu tożsamości płciowej zgodnie ze społeczno – kulturo-
wymi uwarunkowaniami. Osoby schematyczne, jednostki typowe, określone płcio-
wo, w większym stopniu organizują docierające do nich informacje na podstawie 
schematu płci.13 Charakteryzuje ich szybka możliwość klasyfikacji przedmiotów, 
funkcji i zachowań właśnie z tej perspektywy. Udowodniono (za: op. cit.), że osoby 
te bardziej różnicują pomiędzy atrakcyjnymi i nieatrakcyjnymi partnerami, a na ich 
zachowanie wpływają definicje społecznej atrakcyjności. Osoby nietypowe: an-
drogyniczne i niezróżnicowane płciowo nie wykazują takich zależności. 

Powstały w ten sposób model męskości i kobiecości przewiduje istnienie 
dwóch ortogonalnych czynników, co oznacza, że osoba może być opisywana jed-
nocześnie na dwóch dymensjach. Męskość i kobiecość to zmienna ciągła. Ułoże-
nie wyników pozwala wyróżnić, zatem cztery warianty: 

1) osoby określone płciowo: cechy psychiczne odpowiadają płci biologicznej 
(kobiece kobiety i męscy mężczyźni), 

2) osoby androgyniczne o cechach zarówno kobiecych jak i męskich, 
3) osoby nieokreślone płciowo – jednostki o nieukształtowanych cechach ko-

biecych i męskich, 
4) osoby o skrzyżowanym występowaniu cech psychicznych i płci biologicznej 

kobiecy mężczyźni i męskie kobiety.14 
Opisane kategorie osób różni stopień znaczenia nadawanego schematom 

płci, jak i podatności na uleganie społeczno – kulturowemu wzorcowi męskości i 
kobiecości. Osoby izomorficzne, typowe płciowo, wykazują duży konformizm wo-
bec społecznych nacisków, szybko przyswajają charakterystyczne dla danej płci 
atrybuty i wzorce funkcjonowania zgodne z płcią biologiczną.  

Osoby posiadające schemat płci szybciej reagowały na przymiotniki opisujące 
ich sposób funkcjonowania, a wolniej i mniej pewnie na określenia nie ze swojej 

                                                           
11 J. Miluska, 1996, op. cit.; A. Brich, T. Malim: Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do 
dorosłości. Warszawa 1998 
12 S. Bem: Męskość i kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk 2000, s. 134 
13 J. Miluska, 1996, op. cit. 
14 za: S. Bem, op. cit.; J. Miluska, 1996, op. cit., 
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kategorii. Wymieniały też znacznie więcej wskaźników behawioralnych przypisa-
nych cech. W przypadku osób nietypowych powyższych prawidłowości nie zaob-
serwowano. Okazuje się jednak, że osoby określone płciowo charakteryzuje mniej-
sza efektywność funkcjonowania w określonych sytuacjach społecznych, ponieważ 
sztywna interioryzacja zasad społeczno – kulturowych ogranicza możliwość ich 
ekspresji. Spełnia się to szczególnie u kobiet, które podlegają ustalonemu przez 
mężczyzn prawu, a pełnione przez nie role wpływają na wykształcanie głównie 
tożsamości grupowej. 

Stereotypy ról płciowych ograniczają również obszary kreowania tożsamo-
ści.15 Kobiety typowe posiadające kobiece ja funkcjonują głównie w prywatnych 
obszarach wyznaczonych przez kulturę i tradycję. Wraz z rozwojem tożsamości 
płciowej uaktywniają stereotypowe zachowania, co wzmacnia różnice płciowe we 
wszystkich sferach funkcjonowania kobiety.  

Schematyczne ujęcie płci zostało zakwestionowane przez wprowadzenie po-
jęcia androgynii. Nie wartościuje ona tego, co kobiece i męskie, twierdzi, że mę-
skość i kobiecość to pojęcia dopełniające się. Płynie z tego wiele korzyści dla ko-
biet. Są to możliwości wyboru zachowania niezgodnego ze stereotypową rolą bez 
ponoszenia psychologicznych i społecznych konsekwencji podjętej decyzji.  

Osoby androgyniczne tworzą swoją tożsamość poprzez twórczą integrację 
tradycyjnych modeli męskości i kobiecości, jednostki skrzyżowane odrzucają model 
własnej płci na rzecz płci przeciwnej i cechują się antykonformizmem, jednostki 
niezróżnicowane nie interioryzują żadnego ze schematów płci, posiadają niski sto-
pień konformizmu i dystansują się od wzorów społecznych.16 

Płeć psychologiczna kształtując się w wyniku reguł obowiązujących w danym 
społeczeństwie, podlegać może wtórnemu wykształceniu z uwagi na stawiane 
przed jednostką wymagania. Kobiety, które pełnia funkcje menedżerskie, przeja-
wiają cechy i zachowania męskie.17 Zyskują nową tożsamość powstałą w odpo-
wiedzi na zewnętrzne zapotrzebowania. 

Wydaje się, zatem, że androgynia psychiczna posiada tylko dobre strony. 
Okazuje się jednak, że przyjmowanie ról płci przeciwnej i częściowe rezygnowanie 
z biologicznie uwarunkowanej tożsamości, powodować może zmniejszenie atrak-
cyjności seksualnej kobiet i mężczyzn oraz zmiany w aktywności seksualnej.18  

 
Aktywność seksualna w rozwoju psychoseksualnym człowieka jako 

wskaźnik kształtowania się tożsamości płciowej 
Seksualność człowieka kształtowana jest zarówno poprzez czynniki biologicz-

ne jak i psychospołeczne. Dotyczy ona wszystkich ludzi, przez całe ich życie.19 Aby 
prześledzić rozwój tożsamości płciowej należy przyjrzeć się etapom rozwoju psy-
choseksualnego pod kątem podejmowanej aktywności seksualnej. Aktywność ta 
jest formą manifestacji wynikającej z przynależności chłopców i dziewczynek do 
                                                           
15 J. Miluska: Przekształcanie ról płciowych a szanse kobiet. W: J. Miluska, E. Pakszys (red.): Humani-
styka i płeć (I). Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Poznań 1995, s. 19-38 
16 za: J. Miluska, 1996, op. cit. 
17 M. Strykowska: Psychologiczne koncepcje męskości i kobiecości. W: Człowiek i społeczeństwo, 
T. 10. Poznań 1993 
18 J. Miluska, 1995, op. cit. 
19 M. Beisert: W poszukiwaniu modelu seksualności. W: M. Beisert (red.): Seksualność w cyklu życia 
człowieka. Poznań 2004; L. Gapik: Seksuologia – zagadnienia wybrane. W: G. Bręborowicz (red.): 
Ginekologia. Warszawa 2005 
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określonej grupy płciowej. Aby w sposób jasny opisać aktywność seksualną czło-
wieka na przestrzeni życia dokonano podziału rozwoju seksualnego na cztery eta-
py: dzieciństwo, dorastanie, dorosłość i starość.  

 
Aktywność seksualna w okresie dzieciństwa jako wskaźnik kształtowa-

nia się tożsamości płciowej 
Dzieciństwo to okres od urodzenia do dwunastu lat. W owym czasie w życiu 

dziecka następuje bardzo wiele zmian natury biologicznej jak i psychologicznej czy 
społecznej. Bee (2004) opisując rozwój społeczny i rozwój osobowości dziecka w 
wieku od dwóch do sześciu lat przedstawia fazy rozwoju pojęcia płci analogicznie 
do pojęcia stałości przedmiotu.20 Według niej w rozwoju dziecka najpierw pojawia 
się tożsamość płciowa, która jest zdolnością określania własnego rodzaju i rozróż-
niania pośród innych ludzi kobiet i mężczyzn, chłopców i dziewcząt. Drugi krok to 
stabilność płci, czyli świadomość, że przez całe życie pozostajemy osobnikami 
tego samego rodzaju. Ostatnim krokiem jest stałość płci, czyli uznanie, że ktoś 
zachowuje swoją płeć, mimo, że włoży inną odzież lub będzie mieć nietypową dla 
swojej płci długość włosów. Pojęcie stałości płci rozwija się, stopniowo – już dzieci 
w wieku 9 i 12 miesięcy traktują twarze męskie i kobiece jakby należały do dwóch 
różnych kategorii, aspekt stabilności płci większość dzieci zaczyna rozumieć w 
czwartym roku życia, lecz aż do wieku 5 i 6 lat pojęcie płci nie jest u niech w pełni 
rozwinięte. Właśnie z procesem kształtowania się pojęcia płci wiąże Beistert (2004) 
seksualne zachowania orientacyjne dzieci.21 Orientacyjne zachowania seksualne 
dziecka ukierunkowane są na rozwiązanie dwóch podstawowych problemów - 
odkrycia istoty różnic w budowie anatomicznej między kobietą a mężczyzną oraz 
odkrycia celu owych różnic. Adresatami ciekawości ciała drugiego człowieka są 
głównie inne dzieci. Dzieci w tym wieku chętnie oglądają ciało dziecka płci od-
miennej, rozbierają rówieśników, dotykają ich narządy płciowe, porównywania ich 
budowę z własną. W ten sposób dzieci rozbudowują koncepcję różnic między 
płciami, tworzącą się na etapie utożsamiania płci. Najtrudniejsze jest zrozumie-
nie przez dziecko zmian związanych z wiekiem osób dorosłych. Odróżnienie 
stałości jednych atrybutów cielesnych (budowa anatomiczna narządów płcio-
wych) od zmienności innych (zmiany schematu ciała osób starszych, utrata wło-
sów, osłabienie zmysłów) wymaga według Beisert (2004) od dziecka osiągnięcia 
etapu stałości płci.22 Ze względu na istnienie tabu seksualnego dzieci uciekają się 
do podglądania dorosłych, demonstrowania własnych narządów płciowych (eks-
hibicjonizm dziecięcy), ocierania się całym ciałem o dorosłych (frotteuryzm dzie-
cięcy), kradzieży części bielizny, ubrania i pobudzania się za ich pomocą (fety-
szyzm dziecięcy), przebierania się w ubrania osób przeciwnej płci (transwesty-
tyzm dziecięcy).23 Aby dzieci uzyskały informacje o tym, czemu służą różnice ana-
tomiczne podglądają dorosłych, imitują podpatrzone zachowania wobec innych 
dorosłych i przede wszystkim zadają dorosłym pytania. Są to pytania o istotę i cel 
współżycia seksualnego. Ze sposobu reagowania rodziców na próby uzyskania 
informacji, dziecko dowiaduje się, jaką jego opiekunowie mają postawę wobec 
poruszanych tematów. Od tych informacji przekazywanych przez rodziców (wprost 
                                                           
20 H. Bee: Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004, s. 241-248, 363-378 
21 M. Beisert, 2004, op. cit. 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
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lub niewerbalnie – poprzez zachowanie) zależy, jaka ukształtuje się postawa 
dziecka wobec seksualności i czy proces kształtowania tożsamości płciowej prze-
biegnie w sposób konstruktywny. 

Jedną z podstawowych form ekspresji seksualnej pojawiających się u dzieci 
jest masturbacja dziecięca. Polega ona na stymulowaniu – dotykaniu, drażnieniu 
narządów płciowych – w celu uzyskania przyjemności.24 Jest to odkrycie swojego 
ciała – źródła nowych doznań. Dotyk obszarów genitalnych (chłopcy dotykają 
członka, dziewczynki – łechtaczki) to jednocześnie dotyk obszarów dobrze uner-
wionych. Ich odpowiednie stymulowanie niesie ze sobą przyjemność, a więc 
dziecko przejawia naturalną tendencję do powtarzania takich zachowań. Według 
badań około 15% dziewcząt i 29% chłopców pamięta, że w dzieciństwie dotykało i 
manipulowało swoimi narządami płciowymi w celu uzyskania przyjemnych od-
czuć.25 Należy zaznaczyć, że są to zachowania normalne na wczesnym etapie 
rozwoju seksualizmu dziecięcego.  

Kolejną formą aktywności seksualnej w okresie dzieciństwa są zabawy ero-
tyczne.26 Beisert zalicza zabawy erotyczne do zachowań interakcyjnych gdyż wy-
magają nawiązania relacji z inną osobą. Beisert27 wymienia kilka typów zabaw: 
zabawy naśladujące aktywność seksualną innych ludzi (najczęstsze – mają na 
celu odtworzenie scen, które dziecko zaobserwowało, a które dotyczą czynności 
seksualnych dorosłych lub dzieci), zabawy odtwarzające sytuacje pozaseksualne 
(często nie nawiązują w żadnym stopniu do współżycia dorosłych, a jedynie na-
śladują tą ich aktywność, która wiąże się z dotykiem, intymnością, obnażaniem 
ciała) oraz zabawy odreagowujące (celem zabawy jest w tym wypadku radzenie 
sobie ze stresem związanym np. z operacją narządów płciowych, wykorzysta-
niem seksualnym, doświadczeniem długotrwałej hospitalizacji). Zabawy erotyczne 
dzieci to często „zabawy w próbowanie tożsamości”, co prowadzi do identyfikacji, a 
potem interioryzacji zachowań i wpływa w sposób bezpośredni na kształtowanie 
tożsamości płciowej. 

Do form dziecięcego erotyzmu Obuchowska i Jaczewski (2002)28 zaliczają 
również miłość dziecięcą obserwowaną niekiedy u dzieci w wieku przedszkolnym, 
która charakteryzuje się skupieniem silnych, pozytywnych uczuć na jednym wybra-
nym dziecku oraz wyrażanie tych uczuć w sposób podobny do stanu zakochania. 
Dziecko chce przebywać z wybraną przez siebie osobą, obdarza ją prezentami, 
jest o nią zazdrosne.  

Omówione powyżej formy aktywności seksualnej dzieci są podstawą rozwoju 
tożsamości płciowej dziecka, odbywają się one w konkretnej rzeczywistości psy-
chospołecznej i określonych indywidualnych warunkach rozwojowych. Badając 
dokładnie konkretne zabawy dziecięce oraz inne formy aktywności seksualnej 
dzieci, które są świadectwem procesu nabywania tożsamości płciowej, można 
wnioskować o przebiegu tego procesu i możliwych sytuacjach kryzysowych (kon-
fliktowych). 

 

                                                           
24 M. Beisert: Seks twojego dziecka. Poznań 1991, 2004 
25 M. Beisert, 1991, s. 34 
26 M. Beisert, 1991; op. cit.; M. Beisert, 2004, op. cit.; I. Obuchowska, Jaczewski: Rozwój erotyczny. 
Warszawa 2002 
27 M. Beisert 2004, op. cit. 
28 I. Obuchowska i A. Jaczewski, op. cit. 
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Aktywność seksualna w okresie dorastania jako wskaźnik kształtowania 
się tożsamości płciowej 

Dorastanie to okres miedzy 12 a 18 rokiem życia charakteryzujący się poszu-
kiwaniem własnej tożsamości i próbami określenia siebie. Wtedy, bowiem zazna-
cza się w rozwoju kryzys tożsamości.29 Młodzi ludzie próbują ustalić w tym okresie 
właściwe relacje z otoczeniem – dotyczy to również relacji seksualnych. Podejmo-
wana przez młodzież aktywność seksualna jest świadectwem rozwoju tożsamości 
płciowej. Dorastanie stanowi pomost między seksualnością dziecięcą a seksualno-
ścią człowieka dorosłego. Jego efektem ma być stworzenie przez młodego czło-
wieka intymnego związku łączącego uczuciowość i seksualność. Nie jest to zada-
niem łatwym szczególnie ze względu na wyraźną dezintegracją seksualną okresu 
dorastania, czyli rozdźwięk miedzy uczuciowością podnieceniem i pożąda-
niem.30 

Obuchowska i Jaczewski wymieniają dwie zasadnicze, wstępne formy zacho-
wań seksualnych: masturbację i petting. Beisert31 do form podejmowanej w tym 
okresie aktywności seksualnej zalicza: masturbację, petting i inicjację seksualną 
oraz zaznacza, że formy aktywności seksualnej rozwijają się od mniej do coraz 
bardziej dojrzałych. Masturbacja jest formą autostymulacji, zachowaniem, które 
ma na celu doprowadzenie (bez udziału partnera) do rozładowania napięcia sek-
sualnego. Polega najczęściej na stymulacji narządów płciowych (członka u chłop-
ców, łechtaczki u dziewcząt), rzadziej na drażnieniu innych okolic ciała (np. 
piersi), a jeszcze rzadziej ma charakter jedynie wyobrażeniowy i przeprowa-
dzana jest bez dotyku.32 Niekiedy młodzież do masturbowania się (podobnie 
jak ludzie dorośli) używa przeróżnych przedmiotów przygodnie znalezionych 
lub celowo do tego przygotowanych.33 Masturbacja młodzieńcza ma najczęściej 
charakter rozwojowy i mija wraz z pojawianiem się innych, bardziej dojrzałych za-
chowań seksualnych.  

Petting jest formą aktywności seksualnej występującej w parze. Jej celem jest 
taka wzajemna stymulacja partnerów, by doprowadzić się do orgazmu, wyklucza-
jąc z zachowań stosunek seksualny. Niektórzy autorzy dzielą petting na dwie for-
my: pieszczoty genitalne (to wobec nich stosuje się nazwę petting) i pieszczoty 
mniej zaawansowane, obejmujące stymulację górnej części ciała, głównie piersi, 
określane jako necking.34 Według Izdebskiego35 (2000) petting jest formą aktyw-
ności seksualnej, będącą swoistym preludium do pełnego życia seksualnego. Na 
podstawie odpowiedzi respondentów autor ten stwierdził, że przed ukończeniem 
18 roku życia petting podjęło 52,8 procent dziewcząt i 74,4 procent chłopców. Pet-
ting znacznie poszerza działania partnerów, które mają służyć w przyszłości przy-
gotowaniu ich do stosunku płciowego.36 

                                                           
29 E.H. Erikson: Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 1997 
30 O.F. Kernberg: Związki miłosne. Poznań 1998 
31 M. Beisert, 1991, op. cit., M. Beisert: Dorastanie seksualne – pomost ku dorosłości. W: J. Miluska 
(red.): Psychologia rozwiązywania problemów szkoły. Poznań 2001; J. Miluska: Role płciowe człowieka 
w cyklu życia. Przegląd koncepcji i badań. W: Psychologia wychowawcza, XLII,5, s. 385-399 
32 M. Beisert 2001, op. cit., 2004 
33 I. Obuchowska, A. Jaczewski, op. cit. 
34 M. Beisert, 1991, op. cit., M. Beisert, 2001, op. cit., 2004 
35 Z. Izdebski: Wiedza, przekonania o HIV/AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne. 
Warszawa 2000 
36 I. Obuchowska, A. Jaczewski, op. cit. 
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Według Izdebskiego (2000)37 rozpoczęcie współżycia seksualnego, czyli ini-
cjacja seksualna, to przełomowy moment w życiu każdego młodego człowieka. 
Świadczy on o rozbudowie kontaktów w parze. Z przeprowadzonych przez Izdeb-
skiego w 1997 roku badań na temat zachowań seksualnych Polaków oraz ich wie-
dzy i postaw wobec HIV/AIDS, w których wzięła udział reprezentatywna próba 
udziałowa 3 209 Polaków w wieku od 15 do 59 lat. Średni wiek inicjacji seksualnej 
wyniósł 19,34 lat dla kobiet i 18, 43 lat dla mężczyzn.  

 
Aktywność seksualna ludzi dorosłych jako wskaźnik tożsamości płcio-

wej 
W tej pracy okres dorosłości rozumiany będzie jako okres od osiemnastego 

do sześćdziesiątego roku życia – odpowiada to dwóm pierwszym częściom doro-
słości według Bee (2004)38 – wczesnemu i środkowemu okresowi dorosłości. Jest, 
więc to długi przedział czasowy życia człowieka, w którym aktywność seksualna 
wyraża się w podejmowaniu wielu typów zachowań. Według Eriksona39 już na 
początku tego okresu rozwija się prawdziwy, genitalizm, który ma charakter poszu-
kująco – tożsamościowy, gdyż partnerzy seksualni dążą nie tylko do uzyskania 
satysfakcji seksualnej, lecz również do dostosowania się do siebie wzajemnie. 
Erikson uważa, że młody dorosły, który odnalazł własną tożsamość, pragnie złą-
czyć ją z tożsamością innych – jest zdolny angażowania się w związki i dąży do 
intymności. W późniejszym okresie dorosłości zwanym w literaturze okresem środ-
ka życia kreatywność dorosłych przejawia się przede wszystkim w powoływaniu i 
wychowywaniu następnego pokolenia. Aby dorosły mógł osiągnąć te cele podej-
muje wiele typów zachowań – w tym zachowania seksualne. 

Izdebski (2004)40 dokonał charakterystyki życia seksualnego współczesnych 
Polaków. Autora tego interesowały m.in. takie zmienne jak częstość współżycia, 
liczba partnerów, ilość stosowanych technik, przeciętny czas trwania stosunku itp. 
Uzyskane wyniku zostaną przywołane w celu zobrazowania specyfiki aktywności 
seksualnej dorosłych. W 2001 roku ponad dwie trzecie badanych (70%) miało stosu-
nek seksualny w ciągu ostatniego roku, co najmniej raz w miesiącu. Kilkakrotnie w ciągu 
ostatniego roku współżyło 11% badanych, a 19% w ogóle w tym czasie nie odbywało 
stosunków seksualnych. Większość badanych (65,5%) pytana o częstotliwość 
współżycia deklaruje odbycie stosunku ze stałym partnerem w ciągu ostatnich siedmiu 
dni, zaś niemal wszyscy w ciągu ostatniego miesiąca. Częstość współżycia osiąga 
maksimum w grupie wiekowej 25-29 lat, i ze wzrostem wieku stopniowo maleje. Śred-
nia długość stosunku seksualnego wśród badanych, którzy mają za sobą inicjację 
seksualną, wynosi 18 minut i 43 sekundy (osoby do 49 roku życia). Średnia liczba 
partnerów seksualnych w Polsce według Izdebskiego wynosi 4,5 dla populacji do 49. 
roku życia. 

Skowroński41 badał preferencje seksualne młodych dorosłych w wieku od 22 – 
28 lat. Grupa badawcza składała się z 352 osób w tym 174 kobiet i 178 mężczyzn. 
Na pytanie o płeć preferowanego partnera seksualnego 30,7 % badanych wykaza-

                                                           
37 Z. Izdebski, op. cit. 
38 H. Bee, op. cit., s. 241-248, 363-378 
39 E.H. Erikson, op. cit. 
40 Z. Izdebski, A. Ostrowska: Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. 
Warszawa 2004 
41 D. Skowroński, op. cit. 
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ło wyłącznie preferencje heteroseksualne, 58,7% osób charakteryzuje się prefe-
rencjami biseksualnymi z dominującym pierwiastkiem heteroseksualnym, 2,8% 
osób przejawia preferencje biseksualne, bez dominacji zarówno pierwiastka hete-
roseksualnego, jak i homoseksualnego, a 7,7% badanych jest osobami o preferen-
cjach biseksualnych z dominacją pierwiastka homoseksualnego. O 2,0% badanych 
można według tego autora powiedzieć, że charakteryzują się zdecydowaną prze-
wagą preferowanego elementu homoseksualnego, jednak w badanej próbie nie 
ujawniły się osoby o wyłącznie preferencjach homoseksualnych. 

 
Aktywność seksualna ludzi starych jako wskaźnik osiągniętej tożsamo-

ści płciowej 
Starość to wiek od 60 roku życia do śmierci. Według Miluskiej42 tożsamość 

seksualna kobiet i mężczyzn w okresie starości jest ukształtowana, dlatego też 
dominuje w tej grupie tożsamość osiągnięta. Erikson to stadium procesu rozwoju 
nazywa integralność, gdyż jednostka zbiera tu owoce wcześniejszych stadiów i 
postrzega swoje życie w ramach ogólniejszego porządku. Aktywność seksualna 
podejmowana przez osoby starsze nie ma, więc na celu kształtowania się nowych 
aspektów tożsamości płciowej a jest jedynie jej manifestacją. Należy jednak za-
znaczyć, że w XX wieku dokonała się rewolucja obyczajowa i zmiana jakości życia. 
Aseksualny wiek starszy przeobraził się w okres aktywny seksualnie, okres trwania 
relacji partnerskich. Wydłużanie średniego czasu trwania życia oraz zmiana postaw 
wobec seksualności i obyczajowości erotycznej wiążą się ze wzrostem populacji 
aktywnej seksualnie.  

Obserwacje seksuologów oraz wyniki badań wskazują, że aktywne współżycie 
seksualne możliwe jest do późnej starości. Wielu starszych ludzi nawet w bardzo 
podeszłym wieku jest nadal aktywnych seksualnie, chociaż wraz z czasem ich aktyw-
ność maleje. 

 
Podsumowanie 
Tożsamość płciowa kształtuje się przez całe życie człowieka. Dynamika tego 

procesu jest jednak odmienna w dzieciństwie, dojrzewaniu, dorosłości i starości. 
W niniejszej pracy tożsamość płciowa rozumiana jest jako wywierająca decydujący 
wpływ na całe życie człowieka, czego dowodem jest min. funkcjonowanie psycho-
seksualne w pełnym cyklu rozwojowym – w różnych wzorach i odmiennych for-
mach realizacji. Siła oddziaływania tożsamości płciowej na życie każdej jednostki 
wynika prawdopodobnie z faktu, że płeć jest najczęściej wykorzystywaną podstawą 
klasyfikowania ludzi, i co więcej, w większości przypadków jej biologiczna manife-
stacja nie ulega zmianie. 

                                                           
42 J. Miluska, 1996, op. cit. 
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OCENA DIET DLA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ PROPONOWANYCH 
PRZEZ FIRMĘ BAYER W POLSCE 

 
 
Wstęp 
Właściwa dieta jest nieodłącznym elementem leczenia cukrzycy. Ułatwia ona 

regulację glikemii, umożliwia utrzymanie lub osiągnięcie należnej masy ciała oraz 
zmniejsza ryzyko występowania powikłań związanych z tą chorobą 1 2 3 4.  

W pokryciu zapotrzebowania energetycznego osób chorych na cukrzycę istot-
ny jest odpowiedni udział poszczególnych składników odżywczych. Węglowodany 
przyswajalne powinny stanowić 50 – 60% dobowej energetyczności diety, białko 
ogółem 10 – 20% (z czego białko zwierzęce 30 – 50% białka ogółem), tłuszcze 20 
– 30% (w tym kwasy tłuszczowe nasycone do 10% zapotrzebowania energetycz-
nego, jednonienasycone kwasy tłuszczowe 15 – 20%, wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe 3 – 7%). Dieta powinna dostarczać dziennie 25 – 40g błonnika pokar-
mowego. Na potrzeby niniejszej pracy, autorzy przyjęli, iż dobowa podaż choleste-
rolu nie powinna przekraczać 300 mg. Układając jadłospis dla osób chorych na 
cukrzycę zaleca się rozłożenie dobowej kaloryczności diety na cztery, pięć lub 
sześć posiłków. Rozkład energii i węglowodanów w zależności od liczby posiłków 
jest ściśle określony5 6 7. 

Poza zbilansowaniem diety pod względem kaloryczności i wartości odżyw-
czych, należy zadbać o jej różnorodność. Jadłospis powinien być urozmaicony pod 
kątem dobieranych produktów i potraw, a także ich konsystencji, barwy, zapachu 
i smaku8 9 10. 

 
Cel pracy: 
1) Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę 

Bayer pod kątem zgodności z zaleceniami.  
2) Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę 

Bayer pod względem przydatności dla chorego. 
 

                                                           
1 H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Warszawa 2000 
2 J. Hasik, J. Gawęcki: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa 2000 
3 F. Kokot: Choroby wewnętrzne T. 2. Warszawa 2001 
4 W. Łysiak-Szydłowska (red.): Żywienie kliniczne. Gdańsk 2000 
5 H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit. 
6 J. Hasik, J. Gawęcki, op. cit. 
7 W. Łysiak-Szydłowska (red.), op. cit. 
8 H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit. 
9 Ibidem 
10 J. Hasik, J. Gawęcki, op. cit. 
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Materiał i metoda 
Dokonano oceny następujących diet: dieta w cukrzycy 1000 kcal, 1500 kcal – 

materiały firmy Bayer. 
Powyższe diety przeanalizowano z wykorzystaniem tablic wartości odżyw-

czych11 pod kątem zaleceń żywieniowych. Przeliczono zawartość węglowodanów 
przyswajalnych na wymienniki węglowodanowe zgodnie z powszechnie panującą 
zasadą przybliżając je do jedności.  

Wyliczoną zawartość składników odżywczych w poszczególnych dietach po-
równano z zaleceniami żywieniowymi dla diabetyków, obowiązującymi w okresie 
ich rozpowszechniania. 

 
Wyniki 
1) Dieta w cukrzycy 1000 kcal – materiały firmy Bayer: 
W powyższej diecie autorzy zaplanowali cztery posiłki dziennie, przewidywana 

dobowa kaloryczność zamiast sugerowanej 1000 kcal wynosi 1020 kcal. Po prze-
analizowaniu rozkładu energii i wymienników węglowodanowych na poszczególne 
posiłki, okazuje się, iż założenia diety również w tym przypadku nie są zgodne 
z literaturą. Uważa się, że rozkład energii i węglowodanów przy czterech posiłkach 
na dobę powinien wynosić: I śniadanie 30%, II śniadanie 15%, obiad 30%, kolacja 
25%. W przybliżeniu, w diecie tej kaloryczność I śniadania to 21%, II śniadania 
16%, obiadu to 34%, a kolacji 31% założonej dobowej energetyczności. Z wyliczeń 
wynika, iż w omawianej diecie 1 WW (wymiennik węglowodanowy) odpowiada 10g 
węglowodanów przyswajalnych. W związku z tym rozkład WW powinien wyglądać 
następująco: I śniadanie – 4 WW, II śniadanie – 2 WW, obiad – 4 WW, kolacja – 4 
WW (a nie 5 WW jak podali autorzy diety). Po przeliczeniu diety zgodnie z tabelami 
wartości odżywczych okazało się iż na 28 posiłków siedmio dniowej diety, aż w sie-
demnastu kaloryczność różni się od podanej o ponad 10%. Największe rozbieżno-
ści jakie zauważono to 67 i 148% podanej kaloryczności. W siedmiu na dwadzie-
ścia osiem posiłków nie zgadza się liczba WW z podanymi przez autorów. W jed-
nym posiłku jest ona zawyżona o 2 WW, w jednym posiłku o 1 WW, w czterech 
posiłkach liczba WW podanych przez autorów jest zaniżona o 1 WW, a w 1 posiłku 
o 2 WW. Zgodnie z zaleceniami w diecie 1000 kcal dla cukrzyków dobowa zawar-
tość węglowodanów przyswajalnych powinna mieścić się w granicach 125 – 150g. 
Założenie to nie jest spełnione w pięciu dniach diety, zawartość węglowodanów 
przyswajalnych wynosi od 101% do 107% górnej granicy normy. Spożycie błonnika 
pokarmowego powinno wynosić 25 – 40g, nie jest to spełnione w pięciu dniach 
diety, gdzie zapotrzebowanie na błonnik wynosi 80 – 88% dolnej granicy normy. 
Przy energetyczności 1000 kcal dobowe zapotrzebowanie na białko ogółem zawie-
ra się pomiędzy 25 - 50g, założenie to nie jest spełnione w trzech dniach diety. 
Podaż białka w tych dniach stanowi 102 – 114% górnej granicy normy. Podobna 
nieprawidłowość została zauważona odnośnie zawartości białka zwierzęcego, 
którego dobowa podaż powinna mieścić się w granicach 8 – 25g. Jest ona prze-
kroczona w sześciu dniach diety, o 4 do 48% górnej granicy normy. Zawartość 
tłuszczów ogółem w omawianej diecie powinna wynosić 22 – 33g. Założenie to nie 
jest spełnione w dwóch dniach diety, w jednym z nich podaż tłuszczu stanowi 91% 
dolnej granicy normy, a w drugim 109% górnej granicy normy. Jednonienasycone 

                                                           
11 W. Łysiak-Szydłowska (red.), op. cit. 
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kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapotrzebowania w żadnym dniu diety, stanowią 
one od 47 do 76% dolnej granicy normy 17 – 22g. Podaż wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych powinna zawierać się w przedziale 3 – 8g, jest ona przekro-
czona w jednym dniu diety o 12% górnej granicy normy. Zawartość nasyconych 
kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu w każdym dniu diety jest prawidłowa.  

Dieta jest słabo urozmaicona pod względem doboru produktów, zostały w niej 
pominięte napoje. Autorzy wykazują konsekwencję w opisywaniu ilości produktów 
i potraw, podając ich gramaturę. 

 
2) Dieta w cukrzycy 1500 kcal – materiały firmy Bayer: 
W powyższej diecie autorzy zaplanowali cztery posiłki dziennie, przewidywana 

dobowa kaloryczność zamiast sugerowanej 1500 kcal wynosi 1497 kcal. Po prze-
analizowaniu rozkładu energii i wymienników węglowodanowych na poszczególne 
posiłki, okazuje się iż założenia także tej diety nie są zgodne z literaturą. Uważa 
się, że rozkład energii i węglowodanów przy czterech posiłkach na dobę powinien 
wynosić: I śniadanie 30%, II śniadanie 15%, obiad 30%, kolacja 25% 12 13 14. 
W przybliżeniu, w diecie tej kaloryczność I śniadania to 25%, II śniadania 17%, 
obiadu to 34%, a kolacji 24% założonej dobowej energetyczności. Z wyliczeń wy-
nika, iż w omawianej diecie 1 WW odpowiada 10g węglowodanów przyswajalnych. 
W związku z tym rozkład WW powinien wyglądać następująco: I śniadanie – 7 
WW, II śniadanie – 3 WW, obiad – 7 WW, kolacja – 6 WW (a nie jak podali autorzy 
diety: I śniadanie – 6 WW, II śniadanie – 4 WW, obiad – 6 WW, kolacja 7 WW). Po 
przeliczeniu diety zgodnie z tabelami wartości odżywczych okazało się iż na dwa-
dzieścia osiem posiłków siedmiodniowej diety, aż w piętnastu kaloryczność różni 
się od podanej o ponad 10%. Największe rozbieżności jakie zauważono to 70 
i 131% podanej kaloryczności. W dwudziestu czterech na dwadzieścia osiem po-
siłków nie zgadza się liczba WW z podanymi przez autorów. W ośmiu posiłkach 
jest ona zawyżona o 2 WW, w jedenastu posiłkach o 1 WW,  w dwóch posiłkach 
liczba WW podanych przez autorów jest zaniżona o 2 WW, a w trzech posiłkach 
o 1 WW. Zgodnie z zaleceniami w diecie 1500 kcal dla cukrzyków dobowa zawar-
tość węglowodanów przyswajalnych powinna mieścić się w granicach 188-225g. 
Założenie to nie jest spełnione w jednym dniu diety, w którym zawartość węglowo-
danów przyswajalnych wynosi 99% dolnej granicy normy. Przy energetyczności 
1500 kcal dobowe zapotrzebowanie na białko zwierzęce zawiera się pomiędzy  
11-38g, założenie to nie jest spełnione w czterech dniach diety. Jest ono przekro-
czone o 5 do 8% górnej granicy normy. Zawartość tłuszczów ogółem w omawianej 
diecie powinna wynosić 33 – 50g. Założenie to nie jest spełnione w dwóch dniach 
diety, w których podaż tłuszczu stanowi 104% górnej granicy normy. Dobowa po-
daż nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie 1500 kcal dla cukrzyków nie po-
winna przekraczać 17g. Założenie to nie jest spełnione w jednym dniu diety, gdzie 
zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych stanowi 112% górnej granicy normy. 
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapotrzebowania w żadnym 
dniu diety, stanowią one od 52 do 80% dolnej granicy normy 25-33g. Zawartość 
błonnika pokarmowego, białka ogółem, nasyconych kwasów tłuszczowych, wielo-

                                                           
12 H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit. 
13 J. Hasik, J. Gawęcki, op. cit. 
14 W. Łysiak-Szydłowska (red.), op. cit. 
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nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu w każdym dniu omawianej 
diety jest prawidłowa.  

Dieta jest słabo urozmaicona pod względem doboru produktów, pominięto 
w niej napoje. II śniadania w szóstym i siódmym dniu diety są takie same. Autorzy 
wykazują konsekwencję w opisywaniu ilości produktów i potraw, podając ich gra-
maturę. 

 

Wnioski 
1) Po przeliczeniu wartości odżywczych poszczególnych diet okazało się, 

iż autorzy proponowanych jadłospisów nie stosują się do przyjętych przez 
siebie założeń diety. 

2) Założenia diet przyjęte przez autorów różnią się od założeń dostępnych 
w literaturze. 

3) Opisując udział poszczególnych składników odżywczych w diecie dla dia-
betyków, autorzy posługują się sformułowaniem „węglowodany”. Jest to 
mało precyzyjne, należy bowiem pamiętać, że do węglowodanów zalicza-
my zarówno węglowodany przyswajalne, jak i błonnik pokarmowy, nie bę-
dący składnikiem energetycznym. Proponujemy, aby w takim kontekście 
stosować wyrażenie „węglowodany przyswajalne”. 

4) Proponujemy zastanowić się nad zasadnością układania diet, ponieważ 
wartości odżywcze odczytane z tablic nie zawsze odzwierciedlają rzeczy-
wistą wartość odżywczą produktów i potraw. Zawartość poszczególnych 
składników odżywczych w produktach i potrawach zależy między innymi od 
takich  czynników jak: sposób uprawy roślin, metody chowu zwierząt, wa-
runki środowiskowe, a także technologia przygotowania i przechowywania 
produktów i potraw. Sądzimy, iż lepszym rozwiązaniem byłoby położenie 
nacisku na edukację żywieniową osób chorych na cukrzycę.  

5) Należy podjąć prace mające na celu stworzenie tablic wartości odżyw-
czych, w których podane będą zarówno wartości uśrednione, jak i rozrzut 
wartości cechy. 

 
Bibliografia 
1) Cichon R., Wądołowska L.: Podstawy żywienia człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. Olsztyn 

2000 
2) Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa 2000 
3) Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produk-
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Załączniki: 
Żywienie w cukrzycy – dieta 1000 kcal materiały firmy Bayer 
Oznaczenia: 
A – wartość kaloryczna i liczba wymienników węglowodanowych podana 

przez autora diety; 
B – wartość kaloryczna i liczba wymienników węglowodanowych diety obli-

czona na podstawie tabel wartości odżywczych. 
 

 I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 213 kcal,4 WW 158 kcal, 2 WW 339 kcal, 4WW 310 kcal, 5WW 

D
zi

eń
 I 

B 277 kcal, 4WW 159 kcal, 2WW 282 kcal, 4WW 271 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 213 kcal, 4WW 158 kcal, 2 WW 339 kcal, 4WW 310 kcal, 5WW 

D
zi

eń
 II

 

B 247 kcal, 4WW 211 kcal, 4WW 274 kcal, 3WW 309 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 213 kcal, 4WW 158 kcal, 2 WW 339 kcal, 4WW 310 kcal, 5WW 

D
zi

eń
 II

I 

B 295 kcal, 5WW 161 kcal, 3WW 273 kcal, 4WW 320 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 213 kcal, 4WW 158 kcal, 2 WW 339 kcal, 4WW 310 kcal, 5WW 

D
zi

eń
 IV

 

B 268 kcal, 4WW 106 kcal, 2WW 306 kcal, 4WW 340 kcal, 6WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 213 kcal, 4WW 158 kcal, 2 WW 339 kcal, 4WW 310 kcal, 5WW 

D
zi

eń
 V

 

B 257 kcal, 4WW 177 kcal, 3WW 339 kcal, 4WW 296 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 213 kcal, 4WW 158 kcal, 2 WW 339 kcal, 4WW 310 kcal, 5WW 

D
zi

eń
 V

I 

B 316 kcal, 4WW 147 kcal, 2WW 301 kcal, 4WW 276 kcal, 3WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 213 kcal, 4WW 158 kcal, 2 WW 339 kcal, 4WW 310 kcal, 5WW 

D
zi

eń
 

V
II B 291 kcal, 4WW 153 kcal, 2 WW 273 kcal, 4WW 328 kcal, 5WW 
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Porównanie dobowej normy spożycia poszczególnych składników odżyw-
czych dla diety w cukrzycy 1000 kcal z zawartością składników odżywczych w die-
cie ułożonej dla firmy  Bayer: 

 
 

Zalecenia Dzień 

I 

Dzień 

II 

Dzień 

III 

Dzień 

IV 

Dzień 

V 

Dzień 

VI 

Dzień 

VII 

 

Kaloryczność 1000 kcal 

 

989 

kcal 

1041 

kcal 

1049 

kcal 

1020 

kcal 

1069 

kcal 

1040 

kcal 

1045 

kcal 

Węglowodany 

przyswajalne 

125 – 

150g 

149g 157g 161g 153g 159g 135g 151g 

Błonnik pokarmo-

wy 

25 – 40g 20g 21g 20g 26g 22g 26g 20g 

Białko ogółem 

 

25 – 50g 54g 46g 50g 51g 45g 44g 57g 

Białko zwierzęce 

 

8 – 25g 36g 25g 29g 30g 27g 26g 37g 

Tłuszcze ogółem 

 

22 – 33g 20g 26g 23g 22g 28g 36g 24g 

Nasycone kw. 

tłuszczowe 

Do 11g 6g 4g 8g 6g 11g 10g 7g 

Jednonienasycone 

kw. tłuszczowe  

 

17 – 22g 8g 12g 8g 9g 8g 13g 8g 

WNKT 

 

3 – 8g 3g 6g 5g 5g 5g 9g 6g 

Cholesterol 

 

Do 300mg 82mg 171mg 81mg 89mg 101mg 100mg 88mg 
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Żywienie w cukrzycy – dieta 1500 kcal materiały firmy Bayer 

 I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 377 kcal, 

6WW 

252 kcal, 4WW 508 kcal, 6WW 360 kcal, 7WW 

D
zi

eń
 I 

B 

 

408 kcal, 

5WW 

210 kcal, 3WW 535 kcal, 6WW 382 kcal, 6WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 377 kcal, 

6WW 

252 kcal, 4WW 508 kcal, 6WW 360 kcal, 7WW 

D
zi

eń
 II

 

B 

 

334 kcal, 

5WW 

273 kcal, 5WW 468 kcal, 4WW 253 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 377 kcal, 

6WW 

252 kcal, 4WW 508 kcal, 6WW 360 kcal, 7WW 

D
zi

eń
 II

I 

B 

 

354 kcal, 

5WW 

310 kcal, 5WW 490 kcal, 4WW 369 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 377 kcal, 

6WW 

252 kcal, 4WW 508 kcal, 6WW 360 kcal, 7WW 

D
zi

eń
 IV

 

B 

 

370 kcal, 

5WW 

326 kcal, 5WW 483 kcal, 5WW 287 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 377 kcal, 

6WW 

252 kcal, 4WW 508 kcal, 6WW 360 kcal, 7WW 

D
zi

eń
 V

 

B 

 

321 kcal, 

5WW 

252 kcal, 4WW 463 kcal, 5WW 472 kcal, 7WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 377 kcal, 

6WW 

252 kcal, 4WW 508 kcal, 6WW 360 kcal, 7WW 

D
zi

eń
 V

I 

B 316kcal,4WW 293 kcal, 6WW 436 kcal, 5WW 321 kcal, 5WW 

  I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 377kcal,6WW 252 kcal, 4WW 508 kcal, 6WW 360 kcal, 7WW 

D
zi

eń
 V

II 

B 421 kcal, 

5WW 

293 kcal, 6WW 476 kcal, 6WW 256 kcal, 5WW 
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Porównanie dobowej normy spożycia poszczególnych składników odżyw-
czych dla diety w cukrzycy 1500 kcal z zawartością składników odżywczych  
w diecie ułożonej dla firmy  Bayer: 

 
Zalecenia Dzień 

I 

Dzień 

II 

Dzień 

III 

Dzień 

IV 

Dzień 

V 

Dzień 

VI 

Dzień 

VII 

Kaloryczność 1500 kcal 

 

1535 

kcal 

1328 

kcal 

1523 

kcal 

1466 

kcal 

1508 

kcal 

1366 

kcal 

1446 

kcal 

Węglowodany 

przyswajalne 

188 – 

225g 

205g 186g 198g 204g 212g 199g 208g 

Błonnik pokarmo-

wy 

25 – 40g 38g 25g 37g 34g 36g 31g 25g 

Białko ogółem 

 

38 – 75g 61g 67g 66g 70g 65g 56g 66g 

Białko zwierzęce 

 

11 – 38g 22g 41g 41g 41g 36g 31g 40g 

Tłuszcze ogółem 

 

33 – 50g 52g 35g 52g 41g 44g 38g 39g 

Nasycone kw. 

tłuszczowe 

Do 17g 17g 13g 19g 15g 16g 7g 12g 

Jednonienasycone 

kw. tłuszczowe 

25 – 33g 20g 13g 20g 14g 16g 17g 16g 

Wielonienasycone 

kw. tłuszczowe 

5 – 12g 10g 6g 9g 8g 8g 10g 7g 

Cholesterol 

 

Do 300mg 83mg 149mg 143mg 125mg 124mg 71mg 117mg 

 
Analizowane diety wraz z obliczeniami zamieszczono na stronie internetowej: 

https://zimpn.cm.umk.pl/dokuwiki/doku.php?id=zimpn:dla_studentow:ogloszenia 

https://zimpn.cm.umk.pl/dokuwiki/doku.php?id=zimpn:dla_studentow:ogloszenia
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Alicja NOWICKA 
Collegium Medicum UMK 
Marcin SKROK 
Collegium Medicum UMK 
Piotr JURKOWSKI 
Collegium Medicum UMK 
Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego 

 
OCENA DIET DLA CHORYCH Z CUKRZYCĄ PROPONOWANYCH PRZEZ  

FIRMĘ NOVO NORDISK W POLSCE. 
 

 

Wstęp 
Właściwa dieta jest nieodłącznym elementem leczenia cukrzycy. Ułatwia ona 

regulację glikemii, umożliwia utrzymanie lub osiągnięcie należnej masy ciała oraz 
zmniejsza ryzyko występowania powikłań związanych z tą chorobą1 2 3 4.  

W pokryciu zapotrzebowania energetycznego osób chorych na cukrzycę istot-
ny jest odpowiedni udział poszczególnych składników odżywczych. Węglowodany 
przyswajalne powinny stanowić 50 – 60% dobowej energetyczności diety, białko 
ogółem 10 – 20% (z czego białko zwierzęce 30 – 50% białka ogółem), tłuszcze 20 
– 30% (w tym kwasy tłuszczowe nasycone do 10% zapotrzebowania energetycz-
nego, jednonienasycone kwasy tłuszczowe 15 – 20%, wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe 3 – 7%). Dieta powinna dostarczać dziennie 25 – 40g błonnika pokar-
mowego. Na potrzeby niniejszej pracy, autorzy przyjęli, iż dobowa podaż choleste-
rolu nie powinna przekraczać 300 mg. Układając jadłospis dla cukrzyków zaleca 
się rozłożenie dobowej kaloryczności diety na 4, 5 lub 6 posiłków. Rozkład energii i 
węglowodanów w zależności od liczby posiłków jest ściśle określony5 6 7. 

Poza zbilansowaniem diety pod względem kaloryczności i wartości odżyw-
czych, należy zadbać o jej różnorodność. Jadłospis powinien być urozmaicony pod 
kątem dobieranych produktów i potraw, a także ich konsystencji, barwy, zapachu i 
smaku8 9 10. 

Cel pracy: 
1) Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę 

Novo Nordisk pod kątem zgodności z zaleceniami.  
2) Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę 

Novo Nordisk pod względem przydatności dla chorego. 
 

                                                           
1 H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Warszawa 2000 
2 J. Hasik, J. Gawęcki : Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa 2000 
3 F. Kokot: Choroby wewnętrzne T. 2. Warszawa 2001 
4 W. Łysiak-Szydłowska (red.): Żywienie kliniczne. Gdańsk 2000 
5 H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit. 
6 J. Hasik, J. Gawęcki, op. cit. 
7 W. Łysiak-Szydłowska (red.), op. cit. 
8 H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit. 
9 R. Cichon, L. Wądołowska: Podstawy żywienia człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. Olsztyn 2000 
10 J. Gawęcki, L. Hryniewiecki: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa 2000 
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Materiał i metoda 
Dokonano oceny następujących diet: jadłospis dla chorych na cukrzycę 1200 

kcal, 1500 kcal, 1800 kcal - materiały firmy Novo Nordisk. 
Powyższe diety przeanalizowano z wykorzystaniem tablic wartości odżyw-

czych11 pod kątem zaleceń żywieniowych. Przeliczono zawartość węglowodanów 
przyswajalnych na wymienniki węglowodanowe zgodnie z powszechnie panującą 
zasadą zaokrąglając je do wartości całkowitych. 

 
Wyniki 
1) Dieta w cukrzycy 1200 kcal – materiały firmy Novo Nordisk: 
W powyższej diecie autorzy zaplanowali cztery posiłki dziennie, przewidywana 

dobowa kaloryczność to 1200 kcal. Po przeanalizowaniu rozkładu energii i wy-
mienników węglowodanowych na poszczególne posiłki, okazuje się iż założenia 
także tej diety nie są zgodne z literaturą. Uważa się, że rozkład energii i węglowo-
danów przy czterech posiłkach na dobę powinien wynosić: I śniadanie 30%, II śnia-
danie 15%, obiad 30%, kolacja 25%12. W diecie tej kaloryczność I śniadania to 
30%, II śniadania 10%, obiadu to 35%, a kolacji 25% założonej dobowej energe-
tyczności. Z wyliczeń wynika, iż w omawianej diecie 1 WW odpowiada 10g węglo-
wodanów przyswajalnych. W związku z tym rozkład WW powinien wyglądać na-
stępująco: I śniadanie – 5 WW, II śniadanie – 3 WW, obiad – 5 WW, kolacja – 4 WW 
(a nie jak podali autorzy diety: I śniadanie – 5 WW, II śniadanie – 2 WW, obiad – 6WW, 
kolacja – 4 WW). Po przeliczeniu diety zgodnie z tabelami wartości odżywczych 
okazało się, że kaloryczność każdego z 4 posiłków diety nie różni się od podanej o 
ponad 10%. W jednym na cztery posiłki nie zgadza się liczba WW z podanymi 
przez autorów, jest ona zawyżona o 1 WW. Przy energetyczności 1200 kcal dobo-
we zapotrzebowanie na białko ogółem wynosi 30 – 60g, zostało ono przekroczone 
o 7% górnej granicy normy. Podaż białka zwierzęcego powinna zawierać się po-
między 9 - 30g. Założenie to nie jest spełnione. Ilość białka zwierzęcego w oma-
wianej diecie stanowi 133% górnej granicy normy. Jednonienasycone kwasy tłusz-
czowe nie pokrywają zapotrzebowania, stanowią one 60% dolnej granicy normy 
(20 – 27g). Zawartość węglowodanów przyswajalnych, błonnika pokarmowego, 
tłuszczu ogółem, nasyconych kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz cholesterolu jest prawidłowa.  

Dieta jest urozmaicona pod względem doboru produktów, konsystencji i kolo-
rystyki potraw. Autorzy nie są konsekwentni w opisywaniu ilości produktów i po-
traw. Czasami podają oni zarówno  gramaturę jak i miary domowe, a w innych 
przypadkach tylko gramaturę. 

 
2) Dieta w cukrzycy 1500 kcal – materiały firmy Novo Nordisk: 
W powyższej diecie autorzy zaplanowali cztery posiłki dziennie, przewidywana 

dobowa kaloryczność to 1500 kcal. Po przeanalizowaniu rozkładu energii i wy-
mienników węglowodanowych na poszczególne posiłki, stwierdzono, iż założenia 
tej diety są zgodne z zaproponowanymi w literaturze13 14 15. Po przeliczeniu diety 

                                                           
11 H. Kunachowicz, I. Nadolna, K. Iwanow, B. Przygoda: Wartość odżywcza wybranych produktów 
spożywczych i typowych potraw. Warszawa 2001 
12 H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit. 
13 Ibidem 
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zgodnie z tabelami wartości odżywczych okazało się, że kaloryczność dwóch 
z czterech posiłków diety różni się od podanej o ponad 10%. W II śniadaniu oma-
wianej diety wyliczona kaloryczność stanowi 66% kaloryczności podanej przez 
autorów diety, natomiast w obiedzie stanowi ona 83%. W trzech na cztery posiłki 
nie zgadza się liczba WW z podanymi przez autorów, w jednym posiłku jest ona 
zawyżona o 2 WW, w dwóch posiłkach o 1 WW. Przy energetyczności 1500 kcal 
dobowe zapotrzebowanie dla cukrzyków na węglowodany przyswajalne wynosi 
188 – 225g, w omawianej diecie podaż tego składnika wynosi 91% dolnej granicy 
normy. Zawartość białka ogółem powinna zawierać się w przedziale 38 – 75g, 
została ona przekroczona o 7% górnej granicy normy. Natomiast podaż białka 
zwierzęcego powinna wynosić 11 - 38g. Została ona przekroczona i wynosi 142% 
górnej granicy normy. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapo-
trzebowania - stanowią one zaledwie 64% dolnej granicy normy wynoszącej 25 – 
33g. Zawartość błonnika pokarmowego, tłuszczu ogółem, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu jest 
prawidłowa.  

Dieta jest urozmaicona pod względem doboru produktów, konsystencji i kolo-
rystyki potraw. Autorzy nie są konsekwentni w opisywaniu ilości produktów i po-
traw. Czasami podają oni zarówno  gramaturę jak i miary domowe, a w innych 
przypadkach tylko gramaturę. 

 
3) Dieta w cukrzycy 1800 kcal – materiały firmy Novo Nordisk: 
W powyższej diecie autorzy zaplanowali cztery posiłki dziennie, przewidywana 

dobowa kaloryczność to 1800 kcal. Po przeanalizowaniu rozkładu energii i wy-
mienników węglowodanowych na poszczególne posiłki, stwierdzono, iż energe-
tyczność poszczególnych posiłków jest prawidłowa, natomiast rozkład WW nie jest 
zgodny z literaturą16 17 18. Z wyliczeń wynika, iż w omawianej diecie 1 WW odpo-
wiada 10g węglowodanów przyswajalnych. W związku z tym rozkład WW powinien 
wyglądać następująco: I śniadanie – 8 WW, II śniadanie – 4 WW, obiad – 8 WW, 
kolacja – 6 WW (a nie jak podali autorzy diety: I śniadanie – 7 WW, II śniadanie – 
4WW, obiad – 8 WW, kolacja – 6 WW).  Po przeliczeniu diety zgodnie z tabelami 
wartości odżywczych okazało się, że kaloryczność dwóch z czterech posiłków diety 
różni się od podanej o ponad 10%. W II śniadaniu omawianej diety wyliczona kalo-
ryczność stanowi 87% kaloryczności podanej przez autorów diety, natomiast  
w obiedzie stanowi ona 74%. W trzech na cztery posiłki nie zgadza się liczba WW 
z podanymi przez autorów, w obiedzie jest ona zawyżona o 4 WW, w kolacji 
o 1WW, natomiast w II śniadaniu jest zaniżona o 1 WW. Przy energetyczności 
1800 kcal dobowe zapotrzebowanie dla cukrzyków na węglowodany przyswajalne 
wynosi 225 – 270g, w omawianej diecie podaż tego składnika wynosi 92% dolnej 
granicy normy. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapotrzebo-
wania, stanowią one 83% dolnej granicy normy wynoszącej 30 – 40g. Zawartość 
błonnika pokarmowego, białka ogółem, białka zwierzęcego, tłuszczu ogółem, na-

                                                                                                                                                    
14 J. Hasik, J. Gawęcki, op. cit. 
15 W. Łysiak-Szydłowska (red.), op. cit. 
16 H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit. 
17 J. Hasik, J. Gawęcki, op. cit. 
18 W. Łysiak-Szydłowska (red.), op. cit. 
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syconych kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz 
cholesterolu jest prawidłowa.  

Dieta jest urozmaicona pod względem doboru produktów, konsystencji i kolo-
rystyki potraw. Autorzy nie są konsekwentni w opisywaniu ilości produktów i po-
traw. Czasami podają oni zarówno  gramaturę jak i miary domowe, a w innych 
przypadkach tylko gramaturę. 

 
Wnioski 
1) Po przeliczeniu wartości odżywczych poszczególnych diet okazało się, 

iż autorzy proponowanych jadłospisów nie stosują się do przyjętych przez 
siebie założeń diety. 

2) Założenia diet przyjęte przez autorów różnią się od założeń dostępnych 
w literaturze. 

3) W materiałach firmy Novo Nordisk nie podano pacjentowi informacji, ile 
gramów węglowodanów przyswajalnych zawiera 1 wymiennik węglowoda-
nowy. Dopuszcza się przeliczanie 1 wymiennika węglowodanowego jako 
10 lub 12g węglowodanów przyswajalnych. Uważamy, iż należałoby to 
ujednolicić, co przyczyni się do ułatwienia cukrzykom kontroli żywienia. 

4) Opisując udział poszczególnych składników odżywczych w diecie cukrzy-
ków, liczni autorzy posługują się sformułowaniem „węglowodany”. Jest to 
mało precyzyjne, należy bowiem pamiętać, że do węglowodanów zalicza-
my zarówno węglowodany przyswajalne, jak i błonnik pokarmowy, nie bę-
dący składnikiem energetycznym. Proponujemy, aby w takim kontekście 
stosować wyrażenie „węglowodany przyswajalne”.  

5) Nie jest zasadne podawanie w diecie dla osób chorych na cukrzycę miar 
domowych. Opierają się one na subiektywnej ocenie wielkości porcji, co 
może powodować przyjmowanie za dużych lub zbyt małych ilości jedzenia. 
Należy zachęcać osoby cierpiące na cukrzycę, aby ważyły produkty i po-
trawy. 

6) Proponujemy zastanowić się nad zasadnością układania diet, ponieważ 
wartości odżywcze odczytane z tablic nie zawsze odzwierciedlają rzeczy-
wistą wartość odżywczą produktów i potraw. Zawartość poszczególnych 
składników odżywczych w produktach i potrawach zależy między innymi od 
takich  czynników jak: sposób uprawy roślin, metody chowu zwierząt, wa-
runki środowiskowe, a także technologia przygotowania i przechowywania 
produktów i potraw. Sądzimy, iż lepszym rozwiązaniem byłoby położenie 
nacisku na edukację żywieniową osób chorych na cukrzycę. 

7) Należy podjąć prace mające na celu stworzenie tablic wartości odżyw-
czych, w których podane będą zarówno wartości uśrednione, jak i rozrzut 
wartości cechy. 

8) Omówione diety prezentują niską wartość edukacyjną dla pacjenta. 
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Załączniki 
Oznaczenia: 
A – wartość kaloryczna i liczba wymienników węglowodanowych podana przez 
autora diety; 
B – wartość kaloryczna i liczba wymienników węglowodanowych diety obliczona na 
podstawie tabel wartości odżywczych. 

 
Żywienie w cukrzycy – dieta 1200 kcal materiały firmy Novo Nordisk 
 

 I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 360 kcal, 5WW 120 kcal, 2WW 420 kcal, 6WW 300 kcal, 4WW 
B 343 kcal, 5WW 120 kcal, 2WW 420 kcal, 5WW 308 kcal, 4WW 

 
Porównanie dobowej normy spożycia poszczególnych składników odżyw-

czych dla diety w cukrzycy 1200 kcal z zawartością składników odżywczych  
w jadłospisie ułożonym dla firmy  Novo Nordisk: 
 

Zalecenia Dzień I 
Kaloryczność 1200 kcal 

 
1191 kcal 

Węglowodany przyswajalne 
 

150 – 180g 162g 

Błonnik pokarmowy 
 

25 – 40g 26g 

Białko ogółem 
 

30 – 60g 64g 

Białko zwierzęce 
 

9 – 30g 40g 

Tłuszcze ogółem 
 

27 – 40g 32g 

Nasycone kw. Tłuszczowe 
 

do 13g 7g 

Jednonienasycone kw. tłuszczowe  20 – 27g 
 

12g 

Wielonienasycone kw. tłuszczowe 4 – 9g 
 

9g 

Cholesterol 
 

Do 300mg 115mg 

 
Żywienie w cukrzycy – jadłospis 1500 kcal materiały firmy Novo Nordisk 

 

 I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 450 kcal, 6WW 225 kcal, 3WW 450 kcal, 6WW 375 kcal, 5WW 
B 448 kcal, 6WW 148 kcal, 2WW 374 kcal, 4WW 353 kcal, 4WW 

 
 
 
 



 
 
 

 
53 

Porównanie dobowej normy spożycia poszczególnych składników odżyw-
czych dla diety w cukrzycy 1500 kcal z zawartością składników odżywczych  
w jadłospisie ułożonym dla firmy  Novo Nordisk: 

Zalecenia Dzień I 
Kaloryczność 1500 kcal 

 
1323 kcal 

Węglowodany przyswajalne 
 

188 – 225g 171g 

Błonnik pokarmowy 
 

25 – 40g 34g 

Białko ogółem 
 

38 – 75g 80g 

Białko zwierzęce 
 

11 – 38g 54g 

Tłuszcze ogółem 
 

33 – 50g 36g 

Nasycone kw. tłuszczowe 
 

Do 17g 8g 

Jednonienasycone kw. tłuszczowe 
 

25 – 33g 16g 

Wielonienasycone kw. tłuszczowe 
 

5 – 12g 9g 

Cholesterol 
 

Do 300mg 106mg 

 
Żywienie w cukrzycy – jadłospis 1800 kcal materiały firmy Novo Nordisk 

 

 I śniadanie II śniadanie Obiad Kolacja 

A 540 kcal, 7WW 270 kcal, 3WW 540 kcal, 8WW 450 kcal, 7WW 
B 541 kcal, 7WW 235 kcal, 4WW 397 kcal, 4WW 438 kcal, 6WW 

 
Porównanie dobowej normy spożycia poszczególnych składników odżyw-

czych dla diety w cukrzycy 1800 kcal z zawartością składników odżywczych  
w jadłospisie ułożonym dla firmy  Novo Nordisk: 

Zalecenia Dzień I 
Kaloryczność 1800 kcal 1611 kcal 
Węglowodany przyswajalne 225 – 270g 206g 
Błonnik pokarmowy 25 – 40g 35g 

Białko ogółem 45 – 90g 59g 
Białko zwierzęce 14 – 45g 31g 
Tłuszcze ogółem 40 – 60g 61g 
Nasycone kw. tłuszczowe Do 20g 19g 
Jednonienasycone kw. tłuszczowe  30 – 40g 25g 
Wielonienasycone kw. tłuszczowe 6 – 14g 12g 

Cholesterol Do 300mg 97mg 
 

Analizowane diety wraz z obliczeniami zamieszczono na stronie internetowej: 
https://zimpn.cm.umk.pl/dokuwiki/doku.php?id=zimpn:dla_studentow:ogloszenia 

https://zimpn.cm.umk.pl/dokuwiki/doku.php?id=zimpn:dla_studentow:ogloszenia
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Zbigniew DZIEMIANKO 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO  

W LATACH 1919-1939 
 

 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, jednym z najważ-

niejszych zadań przed którym stanęło państwo, było ugruntowane niepodległego 
bytu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w najbliższej przyszłości. Główne zadania 
w tej dziedzinie miały wykonywać siły zbrojne, ale przygotowaniami obronnymi 
objęto całe społeczeństwo.  

Polskie doświadczenia z walk o odzyskanie niepodległości oraz wnioski wyni-
kające z I wojny światowej, wykazały potrzebę prowadzenia działań związanych 
z przygotowaniem społeczeństwa do wymogów przyszłej wojny. Zdawano sobie 
sprawę, że do pomocy wojsku trzeba przygotować całe społeczeństwo. Przyspo-
sobienie wojskowe społeczeństwa polskiego w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego było realizowane pod hasłem „naród pod bronią”.  

Przysposobienie wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym oznaczało 
przygotowanie młodzieży przedpoborowej do zasadniczej służby wojskowej. 
Wśród państw realizujących przysposobienie wojskowe, w tym okresie, obowiązy-
wały dwa podstawowe wzory – obowiązkowy i dobrowolny. W Polsce, ze względu 
na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną zaborami, działaniami wojennymi  
I wojny światowej oraz walkami o granice, przyjęto wzór przysposobienia ochotni-
czego, kontrolowanego przez wojsko, ale pozostawiającego autonomię organiza-
cjom realizującym szkolenie wojskowe.  

Pierwszą komórka zajmującą się przysposobieniem wojskowym w Minister-
stwie Spraw Wojskowych (MSWojsk.) był referat stowarzyszeń wojskowo-
wychowawczych przy Oddziale II Sztabu Generalnego. W lipcu 1921 roku wraz  
z nową organizacją MSWojsk. powołano Wydział Przysposobienia Rezerw przy 
Oddziale III Sztabu Generalnego MSWojsk., który odpowiadał między innymi  
za współpracę ze stowarzyszeniami paramilitarnymi, udzielanie im pomocy mate-
rialnej, instruktorskiej oraz za opracowywanie programów i metod ich realizacji. Na 
jego czele stał ppłk Adam Koc. Ponadto przy Sztabie Generalnym funkcjonował 
Wydział Wychowania Fizycznego, którego kierownikiem był płk dr Władysław 
Osmólski. W 1922 roku wydział ten wszedł w skład Oddziału III Sztabu Generalne-
go MSWojsk.  Ponadto w Dowództwach Okręgów Korpusów oraz w Powiatowych 
Komendach Uzupełnień działali oficerowie – instruktorzy odpowiedzialni za przy-
sposobienie wojskowe młodzieży szkolnej. Do ich obowiązków należało prowa-
dzenie współpracy ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami upoważniony-
mi przez MSWojsk. do prowadzenia przysposobienia wojskowego. Oficerowie  
ci nie rozporządzając środkami finansowymi i materiałowymi niewiele mogli zrobić. 
Poza tym znaczna ilość tych stanowisk nie była obsadzona. 

W latach 1921-1926 edukacja i przysposobienie obronne społeczeństwa 
obejmowało następujące działy: 

- przygotowanie przez wojsko rezerw osobowych oraz ich doszkalanie pod 
kątem potrzeb przyszłej wojny, w tym zwłaszcza zorganizowanie systemu 
szkolenia kadr oficerskich; 
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- zainteresowanie wojska przysposobieniem wojskowym przedpoborowych 
poprzez włączenie do tego szkoły średniej i przekazanie realizacji pozosta-
łych zadań wytypowanym stowarzyszeniom i organizacjom pro obronnym; 

- obarczenie przez rząd i wojsko stowarzyszeń i organizacji proobronnych 
całkowitą odpowiedzialnością za prowadzenie edukacji obronnej w pozo-
stałych grupach społeczeństwa.1 

Ważnym etapem w rozwoju przysposobienia wojskowego było powołanie De-
kretem Rady Ministrów z 25 kwietnia 1925 roku Rady Naczelnej Wychowania Fi-
zycznego i Przysposobienia Wojskowego przy Ministerstwie Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego, pełniącą rolę organu doradczego i opiniodawczego. 
Powstały także wojewódzkie i powiatowe rady wychowania fizycznego i przyspo-
sobienia wojskowego, których zadaniem było propagowanie idei wychowania woj-
skowego i sportu oraz pobudzanie do prac w tym kierunku ogółu społeczeństwa,  
a także uzyskiwanie funduszy, terenów ćwiczeń, obiektów sportowych itp. 2 

Pomimo początkowego rozwoju działalność w zakresie przysposobienia woj-
skowego w Polsce uległa zahamowaniu ze względu na rywalizację różnych partii 
politycznych w tym zakresie oraz braku jednoznacznego stanowiska władz pań-
stwowych dotyczących kierunku rozwoju w tej dziedzinie. 

Problem przysposobienia wojskowego został rozwiązany dopiero po zamachu 
majowym. Nowy rząd już 28 stycznia 1927 roku powołał Państwowy Urząd Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), który miał kie-
rować wszelkimi pracami związanymi z powszechnym wychowaniem fizycznym  
i przysposobieniem wojskowym. Powołano wojewódzkie, powiatowe i miejskie 
komitety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego jako organy 
współpracy społeczeństwa i organów państwowych w zakresie wychowania fizycz-
nego i przysposobienia wojskowego.3 

Po roku 1927 następuje dynamiczny rozwój wszelkich form związanych  
z działalnością  wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. 13 grudnia 
1927 roku została wydana „Instrukcja wyszkolenia oddziałów przysposobienia woj-
skowego”. Przyjęto, że przysposobienie wojskowe ma na celu przygotowanie  
do służby wojskowej obywateli poza ramami sił zbrojnych i miało obejmować: wy-
chowanie wojskowe, wychowanie fizyczne oraz wyszkolenie wojskowe. Przyspo-
sobieniem wojskowym objęto młodzież szkolną, akademicką, młodzież pozaszkol-
ną oraz rezerwistów i kobiety.  

Związek Strzelecki odegrał ogromną rolę w życiu społecznym II Rzeczypospo-
litej. Była to największa organizacja społeczna prowadząca działalność wycho-
wawczą i przysposobienie wojskowe w Polsce.  

Początki działalności Związku Strzeleckiego zwanego też „Strzelcem” sięgają 
początku XX wieku, kiedy to w 1910 roku założono we Lwowie Związek Strzelecki, 
a w Krakowie Towarzystwo Strzelec. Obie te organizacje legalnie prowadziły przy-
sposobienie wojskowe młodzieży polskiej. Szkolenie w Związku Strzeleckim opie-
rało się na programie wykształcenia i wychowania żołnierza, podoficera i oficera 
armii polskiej, która miała powstać do walki przeciwko Rosji. Komendantem Głów-

                                                           
1 L. Wyszczelski: Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 192 
2 A. Cwer: Wychowanie proobronne młodzieży szkół średnich w Polsce w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. „Przysposobienie Obronne Obrona Cywilna w Szkole” 1998, nr 2, s. 68-69 
3 R. Rozwadowski: Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-
1939. Warszawa 2000, s. 25 
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nym Związku Strzeleckiego został Józef Piłsudski. W krótkim czasie działalność 
„Strzelca” rozszerzyła się poza Lwów i Kraków na teren wszystkich zaborów oraz 
wszędzie tam gdzie były skupiska polskiej emigracji.  

Związki strzeleckie i drużyny strzeleckie w sierpniu 1914 roku stały się głów-
nym trzonem powstających Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości 
Związek Strzelecki (ZS) został reaktywowany i 27 listopada 1919 roku Minister 
Spraw Wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych zatwierdził Statut Związku Strzeleckiego.  

W 1919 roku ZS stanął wobec nowych zadań, stał się ruchem wychowania 
obywatelskiego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego; ruchem 
dążącym do wytworzenia siły moralnej i materialnej, gwarantującej niepodległy byt. 
Dziedzictwem zaś myśli i idei strzeleckiej z czasów zaborów stały się: odrodzenie 
fizyczne narodu i ugruntowanie niepodległości oraz organizacja na rzecz obrony 
państwa. 

W latach 1919-1939 w ZS obowiązywały trzy kolejno redagowane statuty. 
„Statut Towarzystwa Związek Strzelecki” zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych z 27 listopada 1919 r.; „Statut Stowarzyszenia Związek Strzelecki” 
uchwalony 23 i 24 września 1921 r., a zatwierdzony 26 lipca 1922 r., oraz „Statut 
Stowarzyszenia Związek Strzelecki” uchwalony 3 lipca 1932 r., a zatwierdzony  
29 listopada 1932 r. 

Zadaniem ZS, według § 3 Statutu z 1919 r., było „… rozbudzanie i hartowanie 
w członkach ducha narodowego, karności, dzielności moralnej i fizycznej, oraz 
szerzenie wiedzy wojskowej”. Za główne kierunki działalności uznano wówczas 
organizowanie dla członków i młodzieży ćwiczeń wojskowych, zbiórek, zawodów, 
konkursów strzeleckich, wycieczek, obozów i kursów dla przygotowania instrukto-
rów i kierowników. Podobne zadania określały pozostałe statuty. 

Duże znaczenie miał dla stowarzyszenia miał rok 1922 r. w którym ustalono 
charakter ZS jako jedynej organizacji wychowującej obywatela żołnierza przez 
wychowanie obywatelskie, fizyczne i przysposobienie wojskowe. 

Zadaniem przysposobienia wojskowego miało być wychowanie i szkolenie 
świadomych swych obowiązków obywateli, gotowych i zdolnych w każdej chwili  
do wykonywania obowiązków żołnierskich. Cel ten ZS miał realizować przez: 
kształtowanie w obywatelach ducha karności wojskowej, poczucia honoru i patrio-
tyzmu; wyrabianie w nich zmysłu strategicznego; kształcenia w podstawowych 
zasadach wiedzy i sztuki wojennej.4 

Ze względu na trwającą wojnę z Rosją Radziecką oraz walki o kształt granic 
państwa polskiego działalność Związku Strzeleckiego w latach 1919–1921 była 
ograniczona. Dodatkową trudnością w rozwoju organizacyjnym było masowe 
wstępowanie członków Związku Strzeleckiego w szeregi Wojska Polskiego. Pomi-
mo wielu trudności działalność Związku Strzeleckiego rozszerzała się. Rozwiązano 
dawne oddziały i utworzono nowe okręgi, zatwierdzono „znaczek ogólny ZS  
do noszenia na lewej ręce miedzy łokciem a ramieniem” oraz mundur ZS. Znaczek 
ten przedstawiał orła strzeleckiego bez korony na sukiennej tarczy koloru amaran-
towego. Mundur był wzorowany na przepisach mundurowych, koloru zielonego,  
z wężykiem na kołnierzu. Nakryciem głowy była tzw. „maciejówka”. 5 marca 1921 

                                                           
4 A. Zakrzewska: Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży. Kraków 2007, s. 
31-35 
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roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Strzelec” będącego organem praso-
wym Związku.5 

W tym to okresie ukształtowała się struktura ZS i metody pracy. Za całokształt 
pracy wojskowo-wychowawczej odpowiadał Komendant Główny wybierany przez 
Zarząd Główny w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych. Komendantem 
Głównym  4 września 1920 roku został mianowany kpt. Władysław Malski. Dużej 
pomocy w rozwoju ZS, w tym okresie udzieliły władze wojskowe, które oddelego-
wywały kadrę zawodową jako instruktorów oraz dostarczając broń, amunicję  
i sprzęt wojskowy.  

W latach 1922-1925 Związek Strzelecki nawiązał współpracę ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego, Przysposobieniem Wojskowym Kobiet, Związkiem Po-
wstańców Śląskich, Związkiem Osadników, Federacją Związków Obrońców Ojczy-
zny, Związkiem Młodzieży Wiejskiej „Siew” tworząc wspólnie pion organizacji „spo-
łeczno-państwowych”.   

W 1921 roku Związek Strzelecki uzyskał mandat państwowy dla kierowania 
„strzelectwem sportowym” oraz organizacją „gołębiarstwa pocztowego” w kraju.  
Z jego inicjatywy zorganizowano podporządkowany mu Związek Łucznictwa Spor-
towego. W grudniu 1923 roku wprowadzono „Prawo Strzeleckie” i przyrzeczenie  
a w 1925 roku „Deklarację Ideową Związku Strzeleckiego”. 

Działalność  i zasady ideowe Związku były atakowane przez ugrupowania 
prawicowe, ponieważ Związek Strzelecki był związany duchowo z osobą naczelni-
ka Józefa Piłsudskiego, przejął tradycje I Brygady Legionów Polskich, kult prze-
szłości bojowej PPS Frakcji Rewolucyjnej. Wprowadził do użytku organizacyjnego 
tytuł „obywatel”, orzełka bez korony, maciejówkę na głowie, czerwony (zamiast 
srebrnego) wężyk na kołnierzu munduru strzeleckiego. Ponadto wysunął hasło 
„Polska-państwem świata pracy”. Pomimo wielu trudności i ataków stronnictw na-
rodowych Związek Strzelecki dynamicznie się rozwijał. W 1921 roku posiadał 384 
oddziały i 16 279 członków, a w 1926 roku 1935 oddziały i 83 669 członków (52 % 
członków Związku pochodziło ze wsi, 24,5 % byli to robotnicy, 13,5 % rzemieślnicy 
a inteligencja 10 %).6 

W 1926 roku Związek Strzelecki poparł zamach majowy. Jako organizacja 
związana z obozem rządzącym uzyskał od nowych władz pomoc finansową a od 
wojska sprzęt oraz wsparcie organizacyjne. 

Nowy rząd w krótkim okresie czasu rozwiązał problem przysposobienia woj-
skowego w kraju tworząc 28 stycznia 1927 roku Państwowy Urząd Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), który miał kierować 
wszelkimi pracami związanymi z powszechnym wychowaniem fizycznym i przy-
sposobieniem wojskowym. Ponadto powołano wojewódzkie, powiatowe i miejskie 
komitety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego jako organy 
współpracy społeczeństwa i organów państwowych w zakresie wychowania fizycz-
nego i przysposobienia wojskowego.7 

Na czele PUWFiPW stał Dyrektor z dwoma zastępcami (jednym z nich był 
Komendant Główny ZS) i dwoma Inspektorami Głównymi (jednym z nich był szef 

                                                           
5 C.  Bykowski: Dzieje Związku Strzeleckiego w latach 1919-1939, Warszawa 1997( maszynopis – 
zbiory UW), s. 51-53 
6 Ibidem, s. 58-61 
7 R. Rozwadowski, op. cit., s. 25 
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sztabu ZS). Od 1929 roku w Związku Strzeleckim szczególnie silny nacisk położo-
no na wychowanie obywatelskie oraz szkolenie kadry oficerskiej i podoficerskiej. 

 Od drugiej połowy  lat dwudziestych Związek Strzelecki zaczyna dynamicznie 
się rozwijać. W 1929 roku liczył 120 000 członków, w 1934 roku 310 000, a w 1937 
ponad pół miliona członków skupionych w 4495 oddziałach (według danych Ko-
mendy Głównej ZS 70% jego członków stanowiła młodzież wiejska, 13-15% mło-
dzież robotnicza). Do celów organizacyjnych obszar kraj został podzielony na dzie-
sięć okręgów (odpowiadających podziałowi terytorialnemu Dowództw Okręgów 
Korpusów) i osiem podokręgów miejskich.8 

Związek Strzelecki był organizacją przysposobienia wojskowego. Jako spad-
kobierca tradycji dawnego „Strzelca” za cel stawiał sobie pracę nad utrwaleniem 
niepodległości i pomnażanie potęgi państwa polskiego w duchu nieśmiertelnych 
wskazań ideowych Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wychodząc z tych założeń 
Związek Strzelecki za główne zadanie przyjął wychowanie członków na dobrych 
obywateli-żołnierzy. Każdy obywatel żołnierzem, każdy żołnierz obywatelem  
to główne hasło Związku Strzeleckiego  w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego.  

Motywując wybór takiego kierunku działania Związek Strzelecki uważał,  
że Polska leżąca od wieków między Niemcami i Rosją – utrzymać może swoją 
wolność i niepodległość jedynie jako „naród pod bronią”, gotowy w każdej chwili  
do obrony niepodległości. Ponadto  I wojna światowa oraz wojna z Rosją Radziec-
ką wykazały: 

- wojnę musi prowadzić i w przygotowaniach do niej uczestniczyć cały na-
ród, gdyż los narodu i państwa zależy nie tylko od tego ilu i jakich żołnierzy 
może ono powołać do obrony, ale także od przygotowania moralnego, go-
spodarczego i technicznego całego narodu; 

- każdy obywatel musi być od młodości wychowywany w duchu żołnierskim, 
tak aby nim krok jego potrafi zrównać się z marszem kolumny żołnierskiej, 
w duszy posiadał już wysokie cnoty żołnierskie: obowiązku, poświęcenia, 
prawość i honor do których w każdej chwili może się odwołać Ojczyzna. 

Polacy nie powinni obawiać się wojny, ale przeciwnie powinni być do niej stale 
przygotowani. Związek Strzelecki miał być, według założeń ideowych i organiza-
cyjnych, ogniwem pomiędzy szkołą, która przeważająca część polskiej młodzieży 
kończyła w 14 roku życia (90%) a wojskiem do którego powoływano po ukończeniu 
21 roku życia. Młodzież miała uzupełnić swoje przygotowanie do życia obywatel-
skiego i zawodowego a równocześnie przygotować się do służby wojskowej. 

Praca nad przysposobieniem młodzieży do służby obrony narodu i nad przy-
gotowaniem narodu do ewentualnej wojny obejmowała trzy ściśle związane działy: 
wychowanie obywatelskie; wychowanie fizyczne; wyszkolenie wojskowe. 

Zakładano, że nie są to trzy odrębne i niezależne od siebie przedmioty nauki 
(w znaczeniu szkolnym), ale elementy jednego systemu wychowania obywatelsko-
żołnierskiego. Jeden duch miał przenikać wszystkie działy pracy wychowawczo – 
wyszkoleniowej, aby w rezultacie powstał jednolity typ psychiczny Polaka odpo-
wiadający potrzebom państwa. Zasada jednolitości programów w dziedzinie wy-
chowania obywatelskiego obowiązywała także w szkole, wojsku i organizacjach 
                                                           
8 Sprawozdanie z działalności KG ZS za rok wyszkoleniowy 1933/1934 i 1934/1935,  CAW, akta WINO, 
I.300.68. 25; C.  Bykowski, op. cit., s. 71-73; J. Odziemkowski: Armia i społeczeństwo II Rzeczypospoli-
tej. Warszawa 1996, s. 101 
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społecznych, które prowadziły przysposobienie wojskowe. Według założeń pro-
gramowych Związku Strzeleckiego wychowanie obywatelskie realizowane przez 
Związek łączyło się z takim samym wychowaniem w rodzinie, szkole i wojsku. Wy-
chowanie obywatelskie rozpoczynało się w rodzinie. Rodzina była podstawowym 
miejscem gdzie młodzież wychowywano na dobrych obywateli. Wychowanie patrio-
tyczne w rodzinie nie było sprawą prywatną rodziny. Organizacje przysposobienia 
wojskowego miały obowiązek nawiązywania kontaktów z rodziną swych członków 
w celu wspólnego wychowywania obywatelskiego młodzieży. Ważnym zadaniem 
stawianym przed rodziną było wytwarzanie atmosfery wychowania patriotycznego, 
sprzyjającej pracy wychowawczej prowadzonej przez organizacje przysposobienia 
wojskowego i w wojsku.  

Do 1927 r. szkolenie strzeleckie członków ZS odbywało się w trzech grupach: 
przedpoborowych, którzy w wojsku nie służyli i w ogóle nie ćwiczyli; przedpoboro-
wi, którzy w wojsku służyli, ale będą jeszcze stawali do poboru; członków, którzy 
odbyli służbę wojskową.  

Od powstania w 1927 roku Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego  
i Przysposobienia Wojskowego, przysposobienie wojskowe ZS odbywało  
się w następujących grupach: junaków przysposobienia wojskowego; strzelców  
z ukończonym przysposobieniem wojskowym i rezerwistów; orląt i junaków bez 
przysposobienia wojskowego. 

Szkolenie pierwszej grupy trwało dwa lata. Dzieliło się na szkołę młodszych  
(I stopień przysposobienia wojskowego) i szkołę starszych (II stopień). Szkolenie 
obejmowało wychowanie obywatelskie, wychowanie fizyczne, musztrę, strzelanie, 
ćwiczenia w terenie, służbę oraz teoretyczną wiedzę wojskową. Na zakończenie 
drugiego roku szkolenia junacy odbywali dwutygodniowe obozy w okręgach lub 
kursy przy obwodach przysposobienia wojskowego. Po zakończeniu szkolenia 
odbywał się egzamin, na podstawie którego junak otrzymywał świadectwo II stop-
nia przysposobienia wojskowego. Dawało ono prawo do: ulg w służbie wojskowej, 
otrzymania urlopu czasowego w wojsku i skrócenia czasu obowiązkowej służby 
czynnej. W latach 1935/1936 w kursach I i II stopnia uczestniczyło 250 tys. człon-
ków ZS. 

Przysposobieniem wojskowym w ZS zostali objęci również orlęta. Szkolenie 
orląt obejmowało: łucznictwo, strzelanie z broni małokalibrowej, musztrę i służbę 
wartowniczą, ćwiczenia i gry terenowe, podstawowe wiadomości z terenoznaw-
stwa, obozowanie oraz elementy wiadomości z higieny i ratownictwa. W zakresie 
łucznictwa i strzelectwa orlęta musiały wykonać łuk i strzały, zapoznać się z budo-
wą kbks, wiatrówką i zasadami zachowania się na strzelnicy oraz zdobyć odznakę 
łuczniczą i Odznakę Strzelecką. Musztra i służba wartownicza obejmowały: umie-
jętność stawania na zbiórkę, musztrę zwartą, znajomość obowiązków i znaczenia 
służby wartowniczej i ochronnej. Na gry i ćwiczenia składały się głównie gry polowe 
o typie harcerskim: podchody, podsłuchy, przekradanie się, wywiady terenowe, gry 
obserwacyjne i wojenne. Łączność i sygnalizacja odnosiły się głównie do służby 
gońca i patrolowania oraz zdobycia umiejętności posługiwania się sygnalizacją: 
dźwiękową, ręczną, świetlną, słuchową, znakami polowymi i drogowymi. W zakre-
sie terenoznawstwa wymagano od orląt znajomości oceniania i pomiarów odległo-
ści, określania stron świata, znaków topograficznych, czytania map oraz rysowania 
szkiców sytuacyjnych. Wiadomości z higieny i ratownictwa odnosiły się przede 
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wszystkim do higieny osobistej, umiejętności udzielania pomocy w nagłych wypad-
kach oraz ratownictwa ogólnego i obrony przeciwlotniczo-gazowej.9 

W szeregach Związku Strzeleckiego kobiety działały od początku powstania 
tej organizacji. Do 1934 roku oddziały żeńskie były podporządkowane męskim 
władzom i pracowały w oparciu o programy i instrukcje przeznaczone dla męż-
czyzn.  

4 listopada 1934 został zatwierdzony „Projekt instrukcji i programu pracy ko-
biet”, w którym określono podległość żeńskich oddziałów w zakresie przysposobie-
nia wojskowego Komitetowi Społecznemu Przysposobienia Kobiet do Obrony Kra-
ju i Zrzeszeniu Stowarzyszeń dla Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju; w in-
nych sprawach władzami przełożonymi pozostał Zarząd i Komenda Główna ZS.  

Oddziały żeńskie dzieliły się na drużyny w zależności od wieku członkiń: orląt, 
junaczek i strzelczyń. Głównym celem przysposobienia kobiet do obrony kraju było 
szerzenie i rozwijanie ducha obywatelskiego oraz przygotowanie moralne kobiet  
do współdziałania w obronie państwa przez angażowanie ich w działalność spo-
łeczną i szerzenie znajomości obowiązków obywatelskich w dziedzinie obrony 
kraju w czasie pokoju i w czasie wojny. Kobiety miały być przygotowane przede 
wszystkim do pomocniczej służby przy obronie kraju, głównie służby sanitarnej, 
administracyjnej, łączności i propagandowo-oświatowej. 

Od lat trzydziestych przysposobienie wojskowe kobiet zaczyna rozwijać się. 
Składało się z dwuletniego szkolenia w ramach którego realizowano treści z nastę-
pującego zakresu: nauki służby polowej, wychowania fizycznego, wychowania 
obywatelskiego, higieny, ratownictwa, terenoznawstwa łączności, obrony przeciw-
gazowej, strzelectwa i łucznictwa. Kolejny etap szkolenia stanowiła specjalizacja  
w jednym określonym kierunku – obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej, służby 
sanitarnej, służby administracyjno-gospodarczej, oświatowej lub łączności. 

W ramach szkolenia strzeleckiego odbywało się strzelanie z broni długiej, do-
datkowo z broni krótkiej oraz z łuku. Sportem uzupełniającym było szybownictwo. 
Ponadto strzelczynie pracowały w kołach krótkofalarskich i sekcjach radioamato-
rek, morsistek, juzistek, w zależności od tego jaki kurs kończyły.10 

Oceniając z perspektywy ponad 70 lat działalność Związku Strzeleckiego 
można powiedzieć, że była to największa Polska organizacja młodzieżowa przez 
której szeregi przeszło około 1,2-1,3 miliona młodych Polaków. Osiągnęła duże 
sukcesy w zwalczaniu analfabetyzmu, podnoszeniu wiedzy ogólnej i wojskowej 
młodzieży, poziomu kultury społeczeństwa oraz wychowania obywatelskiego pol-
skiego społeczeństwa. 
 

                                                           
9 Sprawozdanie z działalności KG ZS za rok wyszkoleniowy 1933/1934 i 1934/1935,  CAW, akta WINO, 
I.300.68. 25; A. Zakrzewska, op. cit., s.236-238 
10 M. Wiśniewska: Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921-1939. Toruń 2007, s. 56-83; 
A. Zakrzewska, op. cit., s.238-240 
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Piotr KWIATKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

KUWEJT – HISTORIA POWSTANIA PAŃSTWOWOŚCI 
 
 

Z szablą Mikołaja Mikołajewicza na gardle 
Początki rywalizacji mocarstw na obszarze znajdującym się dziś w granicach 

Republiki Iraku sięgają drugiej połowy XIX wieku. Tereny nad Tygrysem i Eufratem 
wchodziły wtedy w skład Imperium Osmańskiego. Nie stanowiły w nim jednak wy-
alienowanej etnicznie enklawy. Obejmowało ono bowiem znaczą część Bliskiego 
Wschodu, opierając się od wschodu o Persję, na południu o Hidżaz i pas śród-
ziemnomorskich krajów Afryki Północnej po Algierię na Zachodzie. Pod nominal-
nym bądź bezpośrednim zwierzchnictwem tureckich sułtanów znajdowała się jak 
widać znaczna część świata arabskiego.  

Imperium Osmańskie lata swej świetności miało jednak dawno za sobą. Zaj-
mowany obszar stanowił bodaj ostatnia spuściznę zajmowanej niegdyś pozycji 
międzynarodowej. Mocno spóźnione próby reform przeprowadzanych w przypada-
jącym na połowę wieku tzw. okresie tanzimat1 nie były w stanie poprawić na tyle 
kondycji państwa, aby mogło stawić czoła wyzwaniom epoki. Miraż osmańskiej 
potęgi rozwiała ostatecznie carska armia w początkach 1878 roku. Przybywając  
w sukurs antytureckiemu powstaniu w Bułgarii, po kilkunastu tygodnia walk znala-
zła się na przedmieściach Stambułu. Do szturmu miasta nie doszło wyłącznie dzię-
ki zabiegom dyplomacji państw zachodnich wyraźnie zaniepokojonych możliwością 
przekształcenia przez Rosję basenu Morza Czarnego w zamknięty wewnętrzny 
akwen. Puszczając wodze fantazji, to właściwie wyłącznie dzięki nim dowodzący 
armią dunajską Mikołaj Mikołajewicz niezrównoważony psychicznie najmłodszy syn 
Mikołaja I nie paradował jako zdobywca po tarasach sułtańskiego pałacu Topkapi 
ze swą otrzymaną rok wcześniej sławną szczerozłotą szablą wysadzaną diamen-
tami, czego zapewne i on musiał bardzo żałować.  

Klęska w wojnie z Rosja miała jednak znacznie poważniejsze konsekwencje 
niż niepełne książęce ukontentowanie tryumfem, nawet jeśli był nim członek car-
skiej familii. Praktycznie oznaczała początek rozbiorów Turcji. Słabość państwa 
osmańskiego skrupulatnie wykorzystywały bowiem mocarstwa europejskie, stop-
niowo ale też bardzo konsekwentnie redukując stan posiadanych przezeń ziem 
arabskich. Francuzi, odczekawszy przeszło pół wieku od czasu odebrania Algierii 
(1830), oficjalnie przejęli w 1882 roku kontrolę nad Tunezją, pozbawiając sułtana 
zresztą i tak już tylko tytulaturalnego zwierzchnictwa nad nią. W tym samym też 
roku, utracił on podobnie nominalną już tylko władzę w Egipcie na rzecz Brytyjczy-
ków.  

 
 
 
 

                                                           
1 Dosłownie tanzimat-i hayriye – dobroczynne reformy, okres od panowania Abdülmecida aż do konsty-
tucji midhatowskiej w 1876 roku, związany z działalnością takich tureckich mężów stanu jak Reşid 
Pasza (1802 – 1858), Ali Pasza (1815 – 1871), Fuad Pasza (1815 – 1869) i rzecz jasna Midhat Pasza 
(1822 – 1883) szerz. – J. Reychman: Historia Turcji. Wrocław 1973, s. 219-244 
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Krwawy sułtan i polski syndrom 
Rok 1878 okazał się dla Turcji naprawdę feralny. Perspektywy uzdrowienia 

sytuacji Imperium przedstawiały się marnie. Wydatnie zadbały o to europejskie 
mocarstwa, starając się scedować na siebie możliwie najwięcej politycznych profi-
tów z militarnego zwycięstwa Rosjan. Postanowienia obradującego po zakończe-
niu działań zbrojnych kongresu berlińskiego odnoszące się bezpośrednio do Turcji 
wykraczałyby poza granice dyplomatycznej przyzwoitości, gdyby takowa istniała. 
Ewidentnym tego przykładem było narzucenie temu państwu kontroli nad przepro-
wadzanymi w nim reformami wewnętrznymi. Ironia losu zbliżała zatem jedyny kraj, 
który nigdy oficjalnie nie uznał rozbiorów Polski, do sytuacji, w jakiej ta znalazła się 
przed wiekiem. Również tu tak jak i w kraju nad Wisłą i Wartą winą za klęskę obar-
czono obóz liberalno – reformatorski, odbierając jego przedstawicielom wpływ na 
rząd. Sułtan Abdülhamid II zniósł wszystkie narzucone mu reformy konstytucyjne, 
rozpoczynając sposób sprawowania władzy, który pozwoli nadać mu w przyszłości 
przydomek „krwawy”. 

Rezultaty nałożonego w 1878 roku nadzoru zewnętrznego, hamującego pro-
ces modernizacji gospodarczej, dały o sobie znać bardzo szybko. Po niespełna 
trzech latach rząd sułtański, nie będąc w stanie spłacić zaciągniętych długów, 
zmuszony był ogłosić swe bankructwo finansowe. Kwestia regulacji należności 
spoczęła na powołanym mocą specjalnego dekretu z 20 grudnia 1881 roku Zarzą-
dzie Długu Publicznego reprezentującym za pośrednictwem zasiadających w nim 
przedstawicieli interesy państw wierzycieli. Dzięki niemu nadzorowały one całkowi-
cie dochody państwa, przejmując faktycznie w swoje ręce ster nad gospodarka 
turecką. Zewnętrzna kontrola klasycznie dla stosunków kolonialnych otwarła ją 
całkowicie na penetrację obcego kapitału. Dotyczyło to rzecz jasna całego teryto-
rium państwa tureckiego, także interesujących nas obszarów arabskich nad Eufra-
tem i Tygrysem oraz położonych w górnym biegu tych rzek górskich regionów za-
mieszkałych w przeważającej mierze przez ludność kurdyjską.  

 
Mezopotamia w cieniu Suezu 
Ziemie te administracyjnie podzielone na trzy wilajety:2 Bagdad, Mosul i Basra 

już w pierwszej połowie XIX wieku były przedmiotem wzmożonego zainteresowa-
nia Brytyjczyków. Początkowo najważniejszym powodem była koncepcja przepro-
wadzenia tędy skróconej drogi do Indii z całą towarzyszącą temu infrastrukturą. 
Dzięki uzyskanym od władz w Stambule koncesjom na utworzenie linii żeglugo-
wych po Tygrysie i Eufracie uruchomili oni stałe połączenie między Bagdadem  
a Basrą. Obsługa komunikacji na wodnym szlaku przypadła kontrolowanemu przez 
nich Osmańskiemu Towarzystwu Żeglugi Rzecznej. Kompania Wschodnio – Indyj-
ska zbudowała natomiast na tym odcinku linię telegraficzną. W efekcie wpływy 
konsula generalnego w Bagdadzie szybko wyszły poza ramy przypisane protoko-
łem dyplomatycznym.  

Otwarcie Kanału Sueskiego w 1869 roku, a precyzyjniej przejęcie przez Bry-
tyjczyków kontrolnego pakietu akcji nad nim trzy lata później wyhamowało nakłady 
inwestycyjne nad Tygrysem i Eufratem. Nowa droga tranzytu do Indii odebrała  
co prawda ważny atrybut gospodarczej atrakcyjności, ale zarazem przyczyniła  

                                                           
2 Jednostka administracji terytorialnej w Turcji (z arab. wilājat „rządy; prowincja”). 
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się do wzrostu ich znaczenia geopolitycznego tego obszaru jako bezpośredniego 
zaplecza „perły brytyjskiej korony.”3 

 
Arabska „krew” znad Basry 
W początkach XX wieku ponownie zresztą zaczęło się ono przeplatać z czyn-

nikiem ekonomicznym. Za sprawą upowszechnienia silników spalinowych napę-
dzanych paliwem produkowanym z ropy naftowej ten teren stał się niemal ideal-
nym rezerwuarem tego surowca. Wysoko gatunkowe złoża zalegające tuż przy 
powierzchni, co nie nastręczało technicznych problemów z eksploatacją, pozwalały 
na bardzo tanie wydobycie. Przy niskim pułapie cen na przednówku XX wieku od-
powiadającym obecnie dwudziestu paru dolarom amerykańskim za baryłkę i nie-
wielkim popycie na ropę miało to kluczowe znaczenie. Wobec powszechnego jesz-
cze występowania tego surowca w przyrodzie, kiedy to wiele państw posiadało 
własne praktycznie nienaruszone naturalne zasoby, rachunek ekonomiczny  
był bowiem jedynym czynnikiem decydującym o ich przemysłowym zagospodaro-
waniu. Złoża w dolnym biegu Tygrysu i Eufratu okazywały się doskonale wręcz 
dostosowane do panujących wówczas wymogów rynkowych. Zresztą to właśnie w 
dużej mierze za sprawą eksploatacji ich i im podobnych w regionie bliskowschod-
nim ceny ropy w świecie systematycznie obniżały się. W Stanach Zjednoczonych 
nim jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku doszło do odkryć w Teksasie 
płacono za nią już trzy a nieraz nawet cztery razy mniej niż na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych kiedy to bezpośrednie następstwa wojny secesyj-
nej nie odgrywały pod tym względem większej roli. 

Wzrost geopolitycznego i ekonomicznego znaczenia szerokiej południowo – 
wschodniej rubieży Imperium Osmańskiego dostrzegli również konkurenci kolo-
nialni Brytyjczyków. Szczególną aktywność na tym polu wykazały kaizerowskie 
Niemcy. Był to zresztą swoisty precedens z ich strony. W pierwszej dekadzie ist-
nienia II Rzeszy jednym z narzuconych przez Otto von Bismarcka filarów polityki 
zagranicznej tego państwa było bowiem stronienie od angażowania się w rywaliza-
cję kolonialną. Turcję postrzegał jednak jako państwo przynależne do Starego 
Kontynentu. W rezultacie przeświadczenie „Żelaznego kanclerza” o miejscu Nie-
miec w Europie,4 przesuwało jej południowo – wschodnią granicę nad Zatokę Per-
ską.  

 
Weltpolitik czyli Wilhelm II na grobie Saladyna 
Raczkująca dopiero co „Weltpolitik” zdawała się świetnie wyczuwać orientalne 

klimaty. Już na kongresie berlińskim starała się odegrać rolę obrońcę Turcji przed 
zalewem słowiańskim, a dwadzieścia lat później, u schyłku stulecia – w 1898 Wil-
helm II, podróżując do Jerozolimy, wspaniale wpisał się w ten scenariusz, ogłasza-
jąc się protektorem wyznawców islamu. Po raz pierwszy deklarację tę złożył  
w bardzo specyficznym miejscu, bo w Damaszku przy grobie Saladyna,5 co bez 

                                                           
3 Potoczne określenie Indii utrwalone podczas powstania Sipajów w latach 1857 – 1858. 
4 Wytyczające w praktyce geograficzny zasięg właściwych zainteresowań Berlina. 
5 Salah Ad-Din – z pochodzenia Kurd. Sławny średniowieczny władca i wojownik, pogromca krzyżow-
ców pod Hittin, zdobywca Jerozolimy. Za życia i pośmiertnie otaczany nimbem chwały, bohater arab-
skich, tureckich i europejskich utworów literackich. 
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wątpienia posiadało też swoją wymowę. Wypowiedziane tu słowa – „300 milionów 
muzułmanów może liczyć na moją przyjaźń” – też skłaniały do zadumy.6  

Nie był to zresztą pierwszy cesarski wojaż po Turcji, dziewięć lat wcześniej  
w 1889 roku Wilhelm II przybył bowiem z uroczystą wizytą do pałaców sułtańskich 
w Stambule. W przeciwieństwie do Mikołaja Mikołajewicza wybrał się w podróż 
otrzymawszy uprzednio serdeczne zaproszenie.  

Pozornie puste i niewiele znaczące gesty podobne do tego z Damaszku prze-
kładały się jednak na wymierne i bardzo realne korzyści. Abdülhamid II nie pozo-
stał wobec nich obojętny i Niemcy będące w początkach jego panowania niewiele 
znaczącym, bo piętnastym pod względem wielkości obrotów partnerem handlowym 
Turcji, pod koniec plasowały się na drugim miejscu tego rankingu, ustępując miej-
sca tylko Wielkiej Brytanii.  

Ekspansja postępowała sukcesywnie do etapów budowy linii kolejowej mają-
cej zgodnie z założeniami połączyć Berlin i Basrę via Stambuł – Mosul – Bagdad. 
W połowie lat osiemdziesiątych ukończony został system kolei bałkańskich. Na-
tychmiast też zapadła decyzja o rozszerzeniu frontu robót i 4 października 1888 
roku reprezentujący niemiecką finansjerę dyrektor Banku Wirtemberskiego Alfred 
von Kaull, prowadząc negocjacje w imieniu założyciela „Deutsche Bank” Georga 
von Siemensa, uzyskał zgodę na wykup istniejącej już kolei Bosfor – Izmit oraz 
pozwolenie na budowę nowego połączenia w głąb Imperium . W roku następnym, 
gdy Wilhelm II gościł po raz pierwszy u sułtana, „Deutsche Bank” i powołane dopie-
ro co przez von Kaulla „Osmańskie Towarzystwo Kolei Anatolijskich” przystąpiły  
do prac mających na celu przedłużenie linii do Ankary. Nie minęły cztery lata  
od wbicia pierwszego sztychu łopaty rozpoczynającego budowę nowej linii, a była 
ona już gotowa.  

 
Niemiecki pociąg do Zatoki Perskiej 
Niezwłocznie, jeszcze w 1892 roku ogłoszono przetargi służące budowie dal-

szego odcinka do Konya. Obyło się bez niespodzianek. Realizacja inwestycji przy-
padła na mocy decyzji z 1893 roku „Towarzystwu Kolei Anatolijskich” kierowanemu 
przez Niemców. Podobnie jak w przypadku poprzedniego etapu Izmit – Ankara, 
zajęło im to cztery lata. W 1896 roku Konya pełniła już funkcję stacji końcowej. 
Zgodnie z założeniami nie miała pozostać nią na długo. Niemcom stojącym przed 
zadaniem uzyskania dalszych koncesji zdawał się sprzyjać los, zresztą w dużej 
mierze to oni sami stali się jego kowalami. Choć działania zbrojne przeciw Grecji  
w 1897 roku przyniosły sułtanowi, po części za ich sprawą, szybkie zwycięstwo,  
to udowodniły mu jednak, jak wielkie znaczenie strategiczne, ułatwiając transloka-
cje wojsk, ma kolej.  

Wilhelm II, odbywając rok później wspomnianą już pielgrzymkę do Jerozolimy, 
nie omieszkał podsunąć Abdülhamidowi II wytyczonego przez niemieckich inżynie-
rów planu przedłużenia kolei z Konya przez Bagdad do Zatoki Perskiej. Zrobił  
to zresztą, podobnie jak i hołd złożony u grobu pogromcy krzyżowców, przez za-
pomnienie. Zapewne w jednej z tych chwil, gdy nie doskwierało mu aż tak bardzo 
opisywane Mikołajowi II uczucie „ogarniającej rozpaczy na widok zanikającego  
                                                           
6 Dokładnie „Möge der Sultan und mögen die 300 Millionen Mohammedaner, die, auf der Erde zerstreut 
lebend, in ihm ihren Kalifen verehren, dessen versichert sein, dass zu allen Zeiten der deutsche Kaiser 
ihr Freund sein wird“. Całość W: Kaiserreden, Reden und Erlasse, Briefe und Telegramme Kaiser Wil-
helms des Zweiten. Ein Charakterbild des Deutschen Kaisers. Leipzig 1902, s. 430 
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u chrześcijan wyższych klas uczucia prawdziwej wiary”.7 Osobiście bowiem  
był bardzo zniesmaczony, o czym też z nieukrywanym żalem informował listownie 
cara, doszukiwaniem się politycznych podtekstów w podjętej przez niego podróży 
pątniczej.  

Dzięki takim właśnie momentom słabości swego władcy Georg von Siemens 
rok później dysponował już koncesją na przeprowadzenie linii przez Bagdad do 
samej Basry. Nie obyło się bez komplikacji. Rosja zaniepokojona oficjalnie prze-
biegiem połączenia zbyt blisko swych granic wymusiła na Turcji korektę przebiegu 
trasy na północy, co bynajmniej nie zmieniło zasadniczo jej znaczenia. Ostatecznie 
połączenie przebiegało drogą Konya – Adana – Aleppo – Mosul – Bagdad – Basra. 

 
Orda z mauserami 
Nie tylko kolejne kilometry torów znaczyły niemiecką obecność w Turcji. Po-

chodzący stąd kapitał coraz skuteczniej konkurował na miejscowym rynku z fran-
cuskim i angielskim, przysłani przez Berlin doradcy wojskowi reorganizowali suł-
tańską armię. Na czele przysłanej już w 1883 roku misji mającej szkolić oficerów 
tureckich stanął Colmar von der Goltz. Wszedł on wespół z wielkim wezyrem i mi-
nistrem finansów w skład trójosobowej komisji mającej na celu pozyskiwanie fun-
duszy na zakup sprzętu bojowego. Jak nie trudno się domyśleć, głównym źródłem 
zaopatrzenia stały się niemieckie firmy zbrojeniowe. Armia osmańskiego imperium 
stanowiła dla nich najprawdziwsze eldorado. Ponad osiemset tysięcy żołnierzy 
regularnej armii gotowych nosić produkowane specjalnie dla potrzeb tureckiej armii 
karabiny Mauser popularnie M18878 a następnie M 93. Nie były to może najnowo-
cześniejsze modele, w Niemczech wycofane z jednostek liniowych bądź kończące 
już swój żywot standardowego wyposażenia. Pierwowzór M1887, zastępując  
go doskonałym M 98, pozostawiono tu już tylko oddziałom zaplecza. W porówna-
niu do tego, czym dotąd dysponowali, były to prawdziwe cuda techniki. M 93 był 
zresztą w tym czasie mocno rozreklamowany przez żołnierzy hiszpańskich walczą-
cych o górę San Juan na Kubie, kiedy to ich siedmiuset pięćdziesięcioosobowy 
oddział uzbrojony w te karabiny przez 20 godzin skutecznie odpierał ataki 15.000 
piechurów armii amerykańskiej wyposażonych w broń Krag-Jørgensen uznawaną 
wówczas w Stanach Zjednoczonych za najlepszą. Karabiny Mausera były jedynie 
przysłowiowym czubkiem góry lodowej osmańskich zamówień dla niemieckiej 
„zbrojeniówki”. Colmar von der Goltz, zbierając fundusze, nie zapominał bowiem o 
potrzebach innych formacji wojskowych. Dzięki czemu dostarczała ona do Turcji 
arsenał w pełnej gamie asortymentu od bagnetów po pancerniki. 

 
Tajemniczy Kapnist 
Niemieckie inwestycje nie budziły większego niepokoju w Londynie, przy-

najmniej do momentu, gdy nie wykraczały swym zasięgiem poza rdzenny obszar 
Anatolii. Brytyjczycy zdawali się być im nawet przychylni, dostrzegając w nich 
przeciwwagę dla wpływów rosyjskich. Łączyły się one zresztą z ich interesami 
finansowymi, gdyż czwartą część środków „Towarzystwo Kolei Anatolijskiej” pozy-
skało na Wyspach, a w składzie jego dyrekcji zasiadł brytyjski przewodniczący 

                                                           
7 Pieriepiska Wilhelma II s Nikołajem I. Moskwa 1928, s. 28 
8 Mauser wz 1887 będący modyfikacją pozostającego do 1898 roku na wyposażeniu armii niemieckiej 
modelu 1871/84. 
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Zarządu Osmańskiego Długu Publicznego. Niemcy zadbali zarazem o przychyl-
ność kół politycznych Paryża. Pragnąc zneutralizować potencjalne głosy niezado-
wolenia, jakie wywołać mogła tam budowana przez nich linia kolejowa, dopuścili  
do przedsięwzięcia również przedstawicieli francuskiego biznesu. W pełni kontro-
lowali sytuację i niewiele zwiastowało na to, by cokolwiek mogło zakłócić ten stan 
rzeczy. Pierwsze perturbacje pojawiły się zaraz po uzyskaniu przez nich koncesji 
na przedłużenie linii do Bagdadu, umieszczenie jako stacji końcowej Basry spotę-
gowało kłopoty, zaś domysły Londynu, jakoby mógłby nią stać Kuwejt, rozpętały 
prawdziwą burzę.  

Odpowiedzialność za wyrwanie Brytyjczyków z pozornego letargu, a tym sa-
mym podgrzanie politycznej atmosfery w regionie, nie spoczywała jednak  
na Niemcach. Sprawcą zamieszania okazał się enigmatyczny krewniak rosyjskiego 
ambasadora w Wiedniu hrabia Władimir Kapnist. Do dziś niewiele da się o nim 
powiedzieć. Postać na wskroś zagadkowa, nie wiadomo czyje interesy reprezentu-
jąca i przez kogo finansowana. Premier a zarazem szef brytyjskiej Foreign Affairs 
Robert Arthur Talbot - Gascoyne-Cecil markiz Salisbury przypuszczalnie nigdy nie 
dowiedziałby się o jego istnieniu, gdyby 5 sierpnia 1898 roku nie dostarczono mu 
depeszy nadanej z ambasady w Stambule. Informowała ona o przedłożonej przez 
tego człowieka Osmańskiemu Ministerstwu Robót Publicznych petycji o przyznanie 
koncesji na budowę kolei z syryjskiej Trypoli do Kuwejtu nad Zatoką Perską.9 
Sprawa była poważna, gdyż wspomniany jegomość prosił rząd turecki nie tylko  
o pozwolenie na odcinek Trypoli – Kuwejt , ale też linie łączące przygraniczny  
z Persją Chanakin i Bagdad, Al – Musajb nad Eufratem z Karbalą oraz Nadżafem. 
Mało tego wnosił o zgodę na wzniesienie obiektów portowych w Kuwejcie oraz 
Trypoli i co najważniejsze prawo do „poszukiwań i eksploatacji surowców mineral-
nych zwłaszcza ropy naftowej, w strefie 50 kilometrów od środka linii kolejowej...”.  

Jeśli Kapnist nie był tylko figurantem firmującym plany swoim nazwiskiem oraz 
szlacheckim tytułem, to umieszczenie przytoczonego zapisu w przekazanej wła-
dzom osmańskim petycji pozwalałoby mu nadać miano genialnego wizjonera. Bry-
tyjczyków najwyraźniej nie trapił jednak problem oceny potencjału umysłowego 
carskiego poddanego, lecz zagrożenia, jakie przysporzyć mogą ich interesom po-
dejmowane przezeń starania. Ambasador w Stambule sir Nicholas O’Conor prze-
strzegał Londyn przed możliwością przejęcia przez Rosję dominującej pozycji  
w Azji Zachodniej. Scenariusz ten według dyplomaty ma szansę się urzeczywist-
nić, jeśli zrealizują plan budowy linii kolejowej w zachodniej Persji, a Kapnist do-
pnie swego.  

 
Noli Kuwait tangere10 
Markiz Salisbury, chcąc wyrobić sobie pełny pogląd na sytuację, poprosił do-

datkowo o opinię kierującego wywiadem wojskowym Johna Ardagha. Ten nie miał 
najmniejszych obiekcji, co do niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą dla brytyj-
skiego panowania w regionie przedsięwzięcie Kapnista. „Nie ulega wątpliwości – 
relacjonował na piśmie premierowi – uzyskanie portu lub przystani w Zatoce przez 

                                                           
9 Pierwsza informacja o zamiarach W. Kapnista pochodziła z 1 sierpnia. Szeroko na ten temat J. Zda-
nowski: Początki państwowości Kuwejtu 1896–1906. Warszawa 1991, s. 30-34. tam też pozostałe 
cytowane fragmenty dokumentów o początku państwowości kuwejckiej w tłumaczeniu J. Zdanowskiego. 
10 Nie dotykaj Kuwejtu – parafraza noli me tangere, słów wypowiedzianych po zmartwychwstaniu przez 
Jezusa do Marii Magdaleny. 
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inne państwo, czy też otrzymanie przez nie kolejowej lub innej koncesji wiążącej 
się z dostępem do Zatoki powinno napotkać na zdecydowany opór z naszej strony. 
Musimy zrobić wszystko, aby podobne koncesje zostały przyznane wyłącznie kon-
cesjonariuszom brytyjskim [...] Każde dążenie do uruchomienia połączenia między 
Morzem Śródziemnym a Zatoką Perską i Indiami ma jasny cel, stwarzając możli-
wość uzyskania przez obce mocarstwo dominującej pozycji w regionie, godzi  
w nasze obecne i przyszłe interesy.11 

Podobnego zdania był również wicekról Indii, George Nathaniel, markiz Cur-
zon of Kedleston.12 Nim jeszcze powajił się Kapnist, przestrzegał potencjalnie zain-
teresowanych: Udostępnienie Rosji przez jakikolwiek kraj portu nad Zatoką Perską 
będę traktował za celową obrazę Anglii; jako naruszenie status quo. Każdego mi-
nistra brytyjskiego, który dopuści do tego, oskarżę o zdradę stanu. 

Gdy zagrożenie brytyjskich interesów stojące za opisywaną przezeń sytuacją 
zaczęło z wolna oblekać się w realne kształty, markiz Curzon nie tylko usztywnił 
swe stanowisko, ale też przedstawił konkretną propozycję wyjścia z opresji. Po-
nieważ jak sądził: Rosyjska droga żelazna do Kuwejtu będzie wielkim zagrożeniem 
dla brytyjskich interesów. Nie mniejszym – niemiecka kolej do Kuwejtu. Jestem 
przekonany, że nie jest jeszcze za późno, aby zapobiec temu niebezpieczeństwu  
i krok, który zalecam podjąć, powinien polegać na wprowadzeniu w odpowiednim, 
jak najbliższym momencie, protektoratu Wielkiej Brytanii nad Kuwejtem, zwłaszcza 
że jego władca stale prosi nas o to od wielu lat”.  

Ten ostatni przestawił później, zresztą już po fakcie, rosyjskim emisariuszom 
nieco odmienny punkty widzenia na tę sprawę, wspominając im w specjalnym pi-
śmie kierowanym do Petersburga „o dokuczliwych i narzucających się propozy-
cjach Anglików roztoczenia nad Kuwejtem opieki”.  

Póki co, wysunięta przez G. N. Curzona sugestia dalszych działań może  
nie była rozwiązaniem salomonowym, ale na pewno znacznie bardziej subtelnym 
niż opinie cytowanego Johna Ardagha. Ten bowiem, jak przystało na wojskowego 
kierującego armią szpiegów w czasach „dyplomacji kanonierek” czy jak kto woli 
„dyplomacji grubej pałki”, wychodził z założenia, zgodnie z którym głębokość do-
minacji brytyjskiej nad wybrzeżami Zatoki Perskiej – jak to określił – wyznacza 
zasięg dział naszych okrętów.  

Zresztą czas naglił. Kapnist pozyskał przychylność kół rządzących w Stambu-
le i pod koniec 1898 roku opublikowany dekret sułtański przyznał mu koncesje  
na budowę kolei do Kuwejtu ze wszystkimi łączącymi się z nią profitami. Napięcie 
wokół arabskich terytoriów Imperium Osmańskiego rosło. Dodatkowego smaczku 
prowadzonej tu rozgrywce politycznej nadawała postać nowego koncesjonariusza. 
Czyim był protegowanym? Kto faktycznie stał za Kapnistem? 

Na pewno nie wyjaśniała tego treść rozmowy przeprowadzonej w początkach 
1899 roku między ambasadorem rosyjskim w Berlinie Nikołajem księciem Osten – 
Sacken a niemieckim ministrem spraw zagranicznych Bernhardem von Bulowem, 
zresztą również księciem. Reprezentujący interesy carskie dyplomata zaniepoko-
jony rosnącym w Turcji znaczeniem wpływów państwa swego adwersarza rzuca 
mu ostrzeżenie: Konstantynopol jest dla Petersburga „noli me tangere”13 – co tak 
naprawdę zamiast rozwiązać zagadkę , pozwala jedynie gubić się w domysłach. 
                                                           
11 Cyt. za J. Zdanowski, op. cit. 
12 Polakom bardziej znany jako pomysłodawca przebiegu naszej granicy wschodniej. 
13 A. Bartnicki: Konflikty kolonialne. Warszawa 1971, s. 157 
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Tysiąc funtów szterlingów i „dobra wola” RJKM 
Gdy obaj arystokraci wymieniali między sobą uwagi, choć przedmiot konwer-

sacji nie odnosił się bezpośrednio do Kuwejtu, perspektywa ulokowania tu przez 
kogokolwiek końcowej stacji kolei mocno się oddaliła. Szejkanat, tradycyjnie zwią-
zany z tą częścią Imperium Osmańskiego, zresztą i przed XVI wiekiem, kiedy  
to Turcy podbili Mezopotamię, będący jej integralną częścią, wchodząc w skład 
prowincji Basra, teraz zerwał z macierzą i to bynajmniej nie po to, aby sięgnąć po 
samodzielność. Parcelacji sułtańskiej włości dokonali Brytyjczycy.  

Rządzący nim Mubarak as Sabah najzwyczajniej podporządkował im swój 
kraj. Stawka, jaką przyszło im zapłacić, nie była zresztą wygórowana. Tysięcy fun-
tów w gotówce oraz mglista obietnica ochrony gaju palmowego na obszarze Impe-
rium Osmańskiego będącego majątkiem rodzinnym As Sabahów. Zaglądające mu 
w oczy widmo utraty władzy, zagrożonej przez lokalnych rywali oraz prawdopo-
dobna karna ekspedycja wojsk tureckich, do czego zresztą sam dostarczył pretek-
stu, napadając i rabując podległe Stambułowi plemiona, nie czyniły zeń twardego 
negocjatora. Pertraktacje nie trwały też długo. Brytyjski rezydent w Zatoce Perskiej 
major Malcolm J. Meade popołudniu 23 stycznia 1899 roku opuścił pokład cumują-
cej nabrzeży Kuwejtu kanonierki „Lawrence”, pod koniec dnia porozumienie było 
już parafowane. Szejk uroczyście ślubował w nim „z własnej i nieprzymuszonej woli 
- zgodnie z widniejącym w tekście zapisem – ... nie przyjmować ani agenta dyplo-
matycznego, ani przedstawiciela jakiegokolwiek państwa lub rządu w Kuwejcie czy 
też w innym miejscu znajdującym się w granicach jego posiadłości bez wstępnej 
zgody na to rządu brytyjskiego”. Rzecz jasna uczynił to nie tylko we własnym imie-
niu, lecz też za swych następców i potomków. Dotyczyło ich też złożone zobowią-
zanie do nie przekazywania nikomu pod żadną postacią nawet skrawka terytorium 
szejkanatu, jeśli uprzednio nie otrzyma „przyzwolenia na to Rządu Jej Królewskiej 
Mości”. Załączony do porozumienia list obligował Mubaraka do „zachowania  
w całkowitym sekrecie faktu podpisania umowy i nie ujawniania jej treści w jakiej-
kolwiek formie” bez zgody Londynu. Zawierał też ciekawą klauzulę, według której 
zobowiązania ważne są, dopóki szejk a po nim „jego potomkowie i następcy będą 
skrupulatnie przestrzegać warunków porozumienia”. Przestawały obowiązywać 
oczywiście tylko jedną stronę, rzecz jasna brytyjską. Zresztą cały ciężar powinności 
nakładany na nią przez układ sprowadzał się do zapewnienia szejka o „dobrej woli 
rządu Brytyjskiego wobec niego”. Bezsprzecznie nie był on zatem przygniatający, 
nawet jednak i to uznano nad Tamizą za zbyt wiele i major Malcolm J. Meade – 
autor obietnicy – postawiony został w stan oskarżenia i musiał odpowiadać  
za przekroczenie kompetencji. Brytyjczycy po raz kolejny dowiedli tym swej nad-
zwyczajności, nigdy bowiem żaden inny naród nie przywiązywał aż tak wielkiej 
wagi  
do „dobrej woli”.  

 
Goście szejka  
Doceniła to najwyraźniej dyplomacja rosyjska. Trudno się temu dziwić, gdzie 

bowiem bardziej niż w Petersburgu fascynowano się staro – arystokratycznym 
stylem zachodniego mocarstwa. Dowiedziawszy się o umowie z 23 stycznia 1899 
roku, włożono zapewne nie mało wysiłku, aby dorównać taktem rządowi królowej 
Wiktorii, jakby nie było carskiej krewniaczki. Na list nadesłany przez Mubaraka 
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piszącego o swych politycznych spostrzeżeniach słowami „nie mogę się obejść 
bez łaskawej uwagi Waszego państwa” a dalej „ błagam Was o skierowanie na nas 
Waszego wzroku”, odpowiedziano krótką ale za to utrzymaną w bardzo kurtuazyj-
nym tonie odmowną notą. 

Przepojona pragmatyzmem natura Niemców najwyraźniej nie dawała im jed-
nak spokoju. Przeczuwając jedynie, bo Brytyjczycy nie zdecydowali się ujawnić im 
charakteru swych stosunków z Mubarakiem, istnienie tajnego porozumienia łączą-
cego obie strony, postanowili sami przekonać się, na ile silna jest ta więź. Udali się 
w tym celu do Kuwejtu z listem polecającym od dowódcy wojsk tureckich w Bagda-
dzie. Przebieg audiencji udzielonej im przez miejscowego „władcę” bardziej frasu-
jący niż tajemniczy stanowi sam w sobie nielichą zagadkę.  

Spotkanie opisują bowiem dwa raporty: niemiecki i brytyjskich. Oba mocno 
różnią się treścią i to bynajmniej nie w szczegółach.  

Pierwszy sporządzony przez Stemricha, konsula w Stambule, nie potwierdzał 
wcześniejszych podejrzeń rządu w Berlinie. Przedstawiał Mubaraka w bardzo ko-
rzystnym dlań świetle. Wspominał o wypowiadanych przezeń słowach podkreślają-
cych pełne oddanie sułtanowi a także przesączonych goryczą żalach szejka z po-
wodu niedoceniania go przez administrację turecką. Nie wydawał się Niemcom być 
przeciwnikiem lokalizacji na swych obszarach końcowej stacji Kolei Bagdadzkiej. 
Wobec niejasności co do statusu samego Kuwejtu nie podnieśli też spraw łączą-
cych się bezpośrednio z dzierżawą bądź zakupem miejscowych terenów. Stemrich 
oraz Kapp kierujący wespół z nim misją główny inżynier Towarzystwa Kolei Bag-
dadzkiej, choć nie udało im się uzyskać żadnej wiążącej decyzji, to i tak wyjeżdżali 
z szejkanatu skłonni uznać za błędne uprzednie podejrzenia o istnieniu tajnego 
porozumienia miedzy Mubarakiem a Londynem. Przynajmniej takie wrażenie od-
nieść można było na podstawie lektury sporządzonej przez Stemricha relacji.  

Nazajutrz po opuszczeniu Kuwejtu przez Niemców zjawił się tu J.C. Gaskin, 
zastępca brytyjskiego rezydenta w Zatoce Perskiej. Opracowane przez niego 
sprawozdanie zawierało wersję wydarzeń zrelacjonowana mu przez szejka. Zgod-
nie z nią ten nie dał im absolutnie żadnych podstaw do snucia sądów na temat 
swej zależności od Stambułu. Zaakcentował co prawda w ich obecności swój sza-
cunek dla osoby sułtana, wspominając o niekwestionowanym przezeń uznaniu 
zwierzchności głowy osmańskiego imperium. To co mówił – zgodnie z wyjaśnie-
niem – sprowadzało się do kwestii religijnych i tylko w tejże sferze, co tłumaczyć 
miał Niemcom, a nie politycznej oznaczającą podległość Kuwejtu wobec Turcji, 
winien mu jako przywódcy muzułmanów posłuszeństwo.  
 

Quidquid id est, timeo Germanos et dona ferentes?14 
Według świadectwa Mubaraka przedstawiony został mu plan budowy kolei  

do Kuwejtu oraz przedłożona propozycja kupna przylądka Al- Kazina i wydzierża-
wienia dwóch położonych w jego pobliżu miejscowości. Niemcy przekonywali  
go o celowości przedsięwzięcia, obiecywali mu stworzenie w Kuwejcie najważniej-
szego portu handlowego na szlaku z Europy do Bombaju i potencjalnych profitach, 
jakie miałby z tego tytułu czerpać. On pozostał jednak nieczuły na te argumenty.  
                                                           
14 Czymkolwiek to jest, obawiam się Niemców, nawet gdy przynoszą dary – parafraza słów Leokoona o 
koniu trojańskim z Eneidy Wergiliusza w org. quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes – czym-
kolwiek to jest, obawiam się Greków, nawet gdy przynoszą dary. 
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Niczym nie dał się też zaskarbić, nawet przywiezionymi mu podarkami. Po-
mny bowiem na „zasady arabskiej gościnności” odmówił przyjęcia prezentu i to nie 
byle jakiego, bo sześciu karabinów Mauser!!! Nie godząc się na przeprowadzenie 
rozmów w sprawie inwestycji zatrzasnął zarazem za nimi furtkę powrotu do roko-
wań, gdyż ani on ani żaden inny mieszkaniec Kuwejtu – co rzekomo usłyszeli  
na odchodne – nie życzy sobie obecności cudzoziemców na swoim terytorium. 

Jeśliby takie słowa padły faktycznie na zakończenie rozmowy, to planowanie 
budowy ostatniego odcinka Kolei Bagdadzkiej w Kuwejcie straciłoby zupełnie rację 
bytu. Przynajmniej dopóki, dopóty władzę sprawował tu Mubarak. Był on jednak 
zbyt szczwanym lisem politycznym, aby wszystko stawiać na jedną kartę. Kuriozal-
nym błędem byłoby ich wypowiedzenie, co z prawdopodobieństwem graniczącym 
o pewność należy też wykluczyć. Gaskin spisał raport wyłącznie, czego miał zresz-
tą pełną świadomość, na podstawie tego, co przekazał mu szejk. Kulisy spotkania 
znał też tylko on oraz uczestniczący w nim członkowie misji niemieckiej, a przy-
najmniej z ich punktu widzenia wszystko wydawało się być w najlepszym porządku. 
Treść opracowania Gaskina przesłana zwierzchnikom musiała miejscami więcej 
niż odbiegać od prawdy, co też ci ostatni założyli już pewnie a priori, biorąc pod 
uwagę wiarygodność źródła, na podstawie którego zostało ono sporządzone. Nie 
mylili się zresztą. Trudno było zresztą wnioskować po zajmowanym przez Niem-
ców stanowisku, aby wyjechali z Kuwejtu niczego nie wskórawszy odesłani z przy-
słowiowym kwitem, co wyraźnie oznajmił brytyjskiemu oficjelowi szejk. Odnosiło się 
to również do tego, co powiedział on na temat związków łączących go z Imperium 
Osmańskim. Niemal w przededniu opisywanej wizyty władze tureckie zmieniły na 
przykład będącego przedmiotem wspomnianych żalów Mubaraka nieprzychylnego 
mu gubernatora Basry, co wcale nie musiało być do końca wyłącznie wynikiem 
uwzględnienia skarg słanych do Stambułu przez samego zainteresowanego taką 
zmianą . 

Utrzymanie pod berłem Imperium Osmańskiego integralności pozostałej mu 
części świata arabskiego leżało w najlepiej pojętym interesie Niemiec. Nominalnie 
na mocy postanowień kongresu berlińskiego byli zresztą tego gwarantami. Secesja 
Kuwejtu mogła by stanowić groźny precedens i co ważniejsze niekorzystny  
dla nich. W świetle tego, co usłyszeli od Mubaraka, nie było jednak powodów  
do obaw. Coś w postawie szejka nie dawało im jednak spokoju. Być może rola 
lojalnego i niedocenianego przez administrację turecką sługi sułtańskiego, choć  
on sam wypadł w niej bardzo wiarygodnie, zbyt mocno kolidowała z tym, co zdołali 
się dowiedzieć o nim uprzednio. Zresztą z podobną nieufnością odnieśli się  
do niego również Brytyjczycy, podejrzewając władającego Kuwejtem o prowadze-
nie własnej o bliżej nieznanym im celu rozgrywki politycznej. Co zaś tyczy się 
Niemców, to sama partia przeznaczonych na prezent dla Mubaraka wspaniałych 
Mauserów w bagażu powrotnym miała prawo dawać do myślenia.  

 
Status quo po angielsku  
Długo zresztą nie musieli się zastanawiać, co ona oznacza. Brytyjski ambasa-

dor w Stambule sir Nicholas O’Conor odbył 9 kwietnia 1990 roku rozmowę ze 
swym niemieckim odpowiednikiem Marshallem von Biebersteinem. Nie poinformo-
wał go w niej co prawda otwarcie o istnieniu sekretnego porozumienia uzależniają-
cego wszelkie kontakty dyplomatyczne ze światem zewnętrznym szejka od zgody 
Londynu, dał mu jednak to do zrozumienia. Wspominając o konflikcie interesu  
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z kapitałem brytyjskim, również pragnącym inwestować w budowę kolei, najwyraź-
niej starał się przestrzec przedstawiciela Niemiec przed konsekwencjami, jakie 
może przynieść dalsze aktywne angażowanie się jego kraju w tego typu przedsię-
wzięcia w południowej Mezopotamii. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, co obaj 
przyznali, połączenie wysiłku na tym polu brytyjskich i niemieckich spółek. Sugestia 
ta niewiele miała jednak wspólnego ze stanowiskiem zajmowanych przez repre-
zentowane przez nich rządy. Nie odzwierciedlała nawet osobistych przekonań 
rozmówców, dając jedynie wyraz politycznego taktu panów ambasadorów i tego 
wszystkiego, co się z nim łączy: kurtuazji, etykiety, obycia, manier etc. 

Kwintesencją tego stylu był list przekazany jeszcze tego samego dnia przez 
sir Nicholasa O’Conora tureckiemu ministrowi spraw zagranicznych o następującej 
treści: 

Rząd Jej Królewskiej Mości nie pragnie naruszać status quo lub podważać au-
torytet sułtana w rejonie Zatoki, ale ze względu na poważne interesy brytyjskie nie 
może pozostać obojętny wobec prób zmiany układu sił w tym regionie. Nie może 
też pozwolić, aby jakiekolwiek państwo uzyskało specjalne prawa na terenach 
należących do szejka Kuwejtu, z którym Rząd Jej Królewskiej Mości posiada okre-
ślone porozumienie. 

Trudno uznać niemal wiek późniejsze sławne „nie chcem ale muszem” za ar-
chetyp użytej tu formuły, ale po usunięciu zbędnych frazesów do tego właśnie 
przekazu sprowadzał się cały sens noty. Nazywając rzecz po imieniu: zapomniano 
tu jedynie dodać załącznik z brytyjską wersją terminu status quo, bo stosowany 
przez ostatnie dwa tysiąclecia najwyraźniej przestał być adekwatny i po prostu nie 
pasował. 

 
Materializacja „dobrej woli” 
Brak skrupulatności zdawał się obruszyć niemieckiego ducha. Zdaniem Berli-

na postawa Brytyjczyków stanowiła bowiem naruszenie wszelkich obowiązujących 
zasad i reguł. Ambasador Marshall von Bieberstein musiał też rzetelnie przyłożyć 
się do tego, aby ustalić zakłócony niedopełnioną formalnością właściwy i obowią-
zujący teraz porządek rzeczy. Ze znamienną dla reprezentowanego przezeń naro-
du solidnością podjął się próby wyjaśniania kryjącej się za nią tajemnicy. Ponieważ 
dyplomacja brytyjska nie kwapiła się, by samodzielnie odkryć przed kimkolwiek 
swój sekret, nie pozostało mu nic innego, niż empiryczne dochodzenie do prawdy. 
W tym celu namówił władze tureckie do wysłania swych wojsk do Kuwejtu. Nie 
nastręczało to zresztą specjalnych trudności, odczuwały one podobnie do Niem-
ców silny dyskomfort z powodu zaistniałej sytuacji.  

Postępki Londynu niemal dosłownie przyprawiły tęgiego bólu głowy całemu 
szeregowi osobistości w wyższych kręgach urzędniczych odpowiedzialnych za 
administracyjną jedność państwa i sułtańską politykę zagraniczną. Szybko też 
znalazł się stosowny pretekst do skierowania ekspedycji karnej przeciw szejkowi. 
Były nim tradycyjne w świecie arabskim waśnie plemienne. Stambuł poparł rządzą-
cego sąsiednią krainą emira zwanego Ibn Raszid,15 najgroźniejszego wówczas 
wroga Mubaraka. Akcję zaplanowano na 1 maja 1901 roku. W dniu 27 kwietnia 
przybył do Basry, gdzie od połowy miesiąca koncentrowano oddziały regularnej 
armii, mający dowodzić karną ekspedycją wojsk tureckich gen. Muhammad Dage-

                                                           
15 władca Dżabal Szammaru - Abd al. –Aziz Ibn Mutab Ar - Raszid 
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stani Pasza. Począwszy od tego momentu, Mubarakowi nie pozostałoby nic inne-
go, niż odliczanie ostatnich godzin swego panowania w Kuwejcie a przypuszczal-
nie i życia, gdyby nie „dobra wola” R.J.K.M. Zmaterializowała się ona 29 kwietnia  
w porcie pod postacią kanonierki „Cossack”. Pełnego kształtu nadać miały jej dwie 
kolejne jednostki płynące z Indii. W tym samym czasie w Stambule sir Nicholas 
O’Conor odwiedził gmach tureckiego ministerstwa spraw zagranicznych. Wiele 
epitetów pozwalałoby oddać charakter złożonej przez brytyjskiego ambasadora 
wizyty, lecz do najmniej adekwatnych należałoby tu jednak określenie „kurtuazyj-
na”. Relację zawierającą treść przeprowadzonej z nim rozmowy niezwłocznie  
też przekazano sułtanowi. 

Demonstracja siły wsparta interwencją dyplomatyczną odniosła zamierzony 
skutek. Wojska tureckie natychmiast zwinęły się spod Kuwejtu miast go spacyfiko-
wać, a gen. Muhammad Dagestani Pasza przesłał Mubarakowi obszerny list  
z wyjaśnieniami. Tłumaczył w nim obecność swych oddziałów pragnieniem załago-
dzenia sporu między kuwejckim szejkiem a Ibn Raszidem, podkreślając zarazem 
swe pokojowe zamiary wobec adresata, gdyż znany jest on – jak to ujął w piśmie – 
ze swej lojalności i oddania sułtanowi. 

 
Przysługa 
Aktualizacja formuły status quo zakończyła się tym sposobem powodzeniem, 

choć to, co się stało terminologicznie zasługiwało bardziej na miano redefinicji po-
jęcia. Secesja Kuwejtu z Imperium Osmańskiego, a co ważniejsze dla później-
szych losów regionu, wyrwanie go spod utwierdzonej wielowiekową tradycją admi-
nistracyjnej przynależności do okręgu Basry, stała się faktem. 

Całą sprawę w ciekawym świetle stawia treść datowanej na 11 stycznia 1900 
roku depeszy przesłanej do Kalkuty przez Ministerstwo ds. Indii. Zgodnie z nią 
zdaniem brytyjskiego ministra spraw zagranicznych markiza Salisbury „Obecna 
chwila nie jest odpowiednia do poinformowania rządu niemieckiego o porozumie-
niu z Mubarakiem. Należy czekać, dopóki Niemcy nie wykażą zamiaru zwrócenia 
się w sprawie Kuwejtu do Turcji. Wówczas albo będziemy mogli powtórzyć nasze 
ostrzeżenia wobec Porty, albo ułożyć się z Niemcami w sprawie końcowego punk-
tu linii kolejowej.”  

W tym kontekście Downing Street od samego początku do końca monitorowa-
ła i kontrolowała cały procesu, a ambasador Marshall von Bieberstein i gen. Mu-
hammad Dagestani Pasza tylko spełnili pokładane w nich przez Brytyjczyków na-
dzieje, robiąc dokładnie to, czego po nich oczekiwano, czyli dostarczyli pretekstu 
do sformalizowania zmian regionalnego status quo. Samodzielne wyjście Londynu 
z podobną inicjatywą byłoby nie tylko niestosowne, ale też dyplomatycznie bardzo 
niezręczne. 
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Aleksandra KRUK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

HANS-DIETRICH GENSCHER WOBEC ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 
Idea integracji europejskiej zajmowała istotne miejsce w koncepcji politycznej 

Hansa-Dietricha Genscher, wieloletniego przewodniczącego Wolnej Partii Demo-
kratycznej oraz ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. 

Polityk uważał, że podzielone po II wojnie światowej Niemiec będą mogły po-
nownie się zjednoczyć, jeśli udowodnią społeczności międzynarodowej, że podążą 
drogą demokracji i prawa. Polityk nazywał działania Niemców na rzecz zjednocze-
nia Europy wyciąganiem przez swój naród lekcji z historii. W jego odczuciu Repu-
blika Federalna Niemiec poprzez wcielanie do polityki wewnętrznej ideałów demo-
kracji i dążenie w polityce zagranicznej do zjednoczenia Europy miała dawać świa-
dectwo, że na starym kontynencie nie powtórzą się tragedie minionych wojen. 
Działalność na rzecz zjednoczenia traktował ponadto jako dowód możliwości 
wspólnego uzgadniania przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich, a 
później Unii Europejskiej, przyszłości kontynentu.1 

Genscher, nazywany „dziekanem integracji europejskiej” (Klaus Kinkel),2 
„awangardą integracji europejskiej” (Jacques Delors),3 „głównym aktorem w epoce 
wielkich reform” (Marcelino Oreja Aguirre),4 „architektem nowej Europy” (Dariusz K. 
Rosati),5 nie dostrzegał sprzeczności pomiędzy pogłębianiem, a rozszerzaniem 
integracji europejskiej. Gdy został ministrem spraw zagranicznych, współpracował 
z ośmioma spośród ministrów reprezentujących państwa członkowskie, gdy od-
chodził – jedenastoma. 

Polityk postrzegał Wspólnoty jako silny związek państw, mogących wspólnie 
zaistnieć w świecie, który po II wojnie światowej cechowała konfrontacja. Chciał 
widzieć we Wspólnotach Europejskich wspólnotę polityczną. Genscher twierdził, że 
historia minionych stuleci dowodziła, że żadne państwo nie może samotnie dzier-
żyć władzy na kontynencie. Przekonanie o potrzebie podjęcia wysiłku integracji 
europejskiej umacniał, obserwując istniejącą rywalizację amerykańsko-radziecką. 
Opowiadanie się za współpracą transatlantycką nie było według niego sprzeczne z 
podjęciem wysiłku zmierzającego w kierunku, żeby państwa Europy Zachodniej 
czuły się znaczącymi podmiotami stosunków międzynarodowych. 

Genscher-liberał optował za „Europą obywateli”, „Europą federalną” oraz „Eu-
ropą solidarności”. Poprzez „Europę obywateli” rozumiał „demokratycznie zjedno-
czoną Europę, w której wcielane byłyby prawa i godności jednostek. W tym celu 
postulował ustanowienie bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego i 

                                                           
1 K. Kinkel: Deutschlands Verantwortung für die Welt. W: K. Kinkel (Hrsg.): In der Verantwortung. Hans-
Dietrich Genscher zum Siebzigsten. Berlin 1997, s. 637-638; M. Stolarczyk: Zjednoczone Niemcy w 
kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie. W: B. Łomnicki (red.): Bezpieczeństwo 
państw Europy. Koncepcje i problemy lat 90. Katowice 1997, s. 63-65 
2 K. Winkel: Vorwort. W: K. Kinkel (Hrsg.), op. cit., s. 20 
3 J. Delors: Hans-Dietrich Genscher. Avantgarde der Europäischen Integration. W: K. Kinkel (Hrsg.), op. 
cit., s. 484 
4 M. Oreja Aguirre: Die Zukunft der Europäischen Union. W: K. Kinkel (Hrsg.), op. cit., s. 559 
5 D.K. Rosati: Hans-Dietrich Genscher. Architekt nowej Europy. W: M. Drzonek,Hans-Dietrich Gen-
scher: Doctor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2002, s. 21 
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realizację tego przedsięwzięcia nazwał „jednym z decydujących kroków w historii 
zjednoczonej Europy”.6 Federalizm umożliwiał jego zdaniem ochronę różnorodno-
ści, która cechuje Europę. Służyłby on zachowaniu jednakowej pozycji państw 
członkowskich Wspólnoty Europejskiej i odrzuceniu Europy, która pretendowałaby 
do miana „dyrektorium wielkich”.7 Jako zwolennik federalizmu, powoływał się czę-
sto Genscher na propozycje Winstona Churchilla. Solidaryzm miał umożliwiać 
przełamywanie różnic między bogatymi i biednymi państwami i regionami.8 

Wyrażał zadowolenie, że po II wojnie światowej uniknięto zagrożenia utraty 
europejskiej tożsamości. Niebezpieczeństwo tkwiło według niego w pokładaniu 
przez Wschód większego przywiązania do ideologii niż tożsamości europejskiej. 
Na Zachodzie natomiast zdaniem Genschera dominowały refleksje o Europie Za-
chodniej, zamiast o całej Europie. Podkreślał, że nie kończy się ona na Wiedniu i 
Paryżu, ale obejmuje też Warszawę, Pragę i Budapeszt. Ubolewał nad brakiem 
zainteresowania wydarzeniami za żelazną kurtyną, m.in. powstaniem berlińskim z 
1953 roku czy praską wiosną. Sam opuścił w 1952 roku rodzinną Saksonię i jak 
wielu liberałów dążył nie tylko do integracji Europy Zachodniej, ale interesował się 
losem Niemców i Europejczyków za żelazną kurtyną.  

Zaznaczał wielokrotnie, że Wspólnoty Europejskie to zwycięstwo narodowych 
egoizmów, myślenia w kategorii polityki siły i uprzedzeń. Genscher określił swoje 
starania o postępy w zacieśnianiu integracji europejskiej wysyłaniem trzystopnio-
wej rakiety. Jej pierwszym elementem była inicjatywa Genschera i włoskiego poli-
tyka Emilio Colombo, drugim – Jednolity Akt Europejski, a trzecim ─ traktat z Ma-
astricht.9 

Genscher popierał współpracę Wspólnoty Europejskiej z innymi organizacjami 
regionalnymi i zawieranie układów o stowarzyszeniu jako wkład w urzeczywistnia-
nie stabilizacji na świecie i w regionie. Dążył do tworzenia „nowego rodzaju multila-
teralnej polityki zagranicznej”.10 Podkreślał wagę zawartego w 1980 roku porozu-
mienia o współpracy między WE a państwami ASEAN. Pozytywnie oceniał dialog 
San-José z państwami z Ameryki Południowej (Kostaryką, Gwatemalą, Hondura-
sem, Nikaraguą, Salwadorem i Panamą). Opowiadał się za wspieraniem przez 
Wspólnotę Europejską inicjatyw pokojowych w Ameryce Południowej. Wskazywał 
także na znaczenie współpracy z państwami Paktu Andyjskiego (Ekwadorem, Ko-
lumbią, Peru, Wenezuelą i Boliwią) oraz grupą Contadora (Meksykiem, Panamą, 
Kolumbią i Wenezuelą). Zaznaczał, że w kwestii Ameryki Łacińskiej należy zaak-
centować znaczenie wspierania demokracji, walki z zadłużeniem oraz zwalczania 
konfliktów. Podkreślał też wagę współpracy państw najbogatszych, najpierw grupy 
G7, a następnie G8. Współpracę z państwami Trzeciego Świata, m.in. grupą Lome 
obejmującą państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku, oceniał jako wkład w urzeczywist-
nianie kooperacji w sytuacji zimnowojennej rywalizacji między USA i ZSRR.W dą-

                                                           
6 H.-D. Genscher: Vom geistigen Charakter der Europäischen Gemeinschaft. W: H.-D. Genscher, Deut-
sche Außenpolitik. Bonn 1985, s. 212; A. Kruk: Idea integracjieuropejskiej w myśli politycznej Hansa-
Dietricha genschera. W: Z. Czachór: 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a 
atomizacją…. Poznań 2007, s: , s. 168 
7H.-D. Genscher: Außenpolitik im Dienste von Sicherheit und Freiheit. Bonn 1976, s. 28-29 
8 H.-D. Genscher: Erinnerungen. Berlin 1995, s. 58 
9Ibidem, s. 368 
10Ibidem; H.-D. Genscher: Prinzip regionaler Zusammenarbeit als Stabilitätsfaktor der EG in der Welt. 
Vortrag des Bundesministers des Auswärtigen in Bangkok 6.07.1988. „Bulletin“ 8.07.1988, nr 96, s. 891 
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żeniu do pogłębiania dialogu między Arabią Saudyjską a Europą upatrywał ele-
menty współpracy między państwami z Północy i Południa.11 

Podczas zjazdu we Freiburgu w 1976 roku jako przewodniczący partii chwalił 
rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej o Wielką Brytanię, Danię i Irlandię, budowę 
wspólnego rynku i opowiadał się za powstaniem unii gospodarczo-walutowej. Za-
uważał potrzebę stworzenia konstytucji europejskiej.  

Mimo słabości gospodarczej Grecji, Hiszpanii i Portugalii popierał akcesję tych 
państw ze względów politycznych. Uważał, że poszerzenie Wspólnot Europejskich 
o państwa z Europy Południowej zwiększy jej znaczenie oraz wzbogaci tożsamość 
europejską. Co więcej, zaznaczał, że funkcje polityczne, gospodarcze i społeczne 
Wspólnoty Europejskiej powinny być realizowane także w innych państwach euro-
pejskich, jeśli te wyrażą taką wolę.12 

Uważał, że landy z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej powinny przy-
należeć do Wspólnoty w oparciu o artykuł 23 konstytucji niemieckiej, poprzez połą-
czenie z terytorium RFN. Otrzymał w tej sprawie poparcie J. Delorsa i zrealizował 
swoje zadanie niedopuszczenia do sytuacji, by byłe landy wschodnie ubiegały się 
o przyjęcie do WE jako trzynaste państwo członkowskie.13 

Po latach chwalił zaproponowaną przez brytyjskiego polityka koncepcję po-
prawy stosunków francusko-niemieckich. Współpracę francusko-niemiecką trakto-
wał jako czynnik „niezbędny dla zjednoczenia Europy”, „zysk nie tylko Francuzów i 
Niemców, ale właściwie wszystkich Europejczyków”,14 choć wspominał o „specjal-
nym rodzaju odpowiedzialności” za integrację europejską, którą ponosiły oba naro-
dy.15 

W opinii F. Mitterranda Genscher uchodził za polityka, który „kocha Francję i 
przedstawia się jak prawdziwy Europejczyk”.16 Po styczniowym spotkaniu z Paryżu 
z Rolandem Dumasem Genscher określił rok 1986 jako „niemiecko-francuski rok 
dla Europy”.17 

W godzinie jednoczenia się Niemiec musiał zabiegać o zgodę Francji i Wiel-
kiej Brytanii. Paryż przystał na proces jednoczenia pod warunkiem przyspieszenia 
procesu integracji europejskiej. Francuscy politycy uważali, iż RFN powinna za-
gwarantować, że będzie dążyć do istnienia „europejskich Niemiec, a nie niemiec-
kiej Europy”. Ta refleksja wypowiedziana przez Thomasa Manna była używana 
przez Genschera, by rozwiać obawy, że zjednoczone Niemcy odwrócą się od 
Wspólnoty Europejskiej na Wschód i zechcą kroczyć specjalną drogą w polityce 
międzynarodowej. Genscher zapewniał, że „jedność Niemiec będzie się dokony-

                                                           
11H.-D. Genscher: Impulse für die Zusammenarbeit der EG mit den Ländern Lateinamerikas. Rede des 
Bundesministers des Auswärtigen in Hamburg. 1.03.1988. „Bulletin“, 5.03.1988, nr 33, s. 288-289; H.-D. 
Genscher: Kooperation zwischen Europa und Saudi-Arabien. Rede des Bundesministers des Auswärti-
gen in Bonn 17.031988. W: „Bulletin“, 24.03.1988, nr 42, s.347-348; W. Filmer, H. Schwan, op. cit., s. 
306-308; H.-D. Genscher: Erinnerungen, op. cit., s. 361-362 
12H.-D. Genscher: Erinnerungen, op. cit., s. 370 
13R.K. Furtak: Hans-Dietrich Genscher. W: U. Kempf, H.-G. Merz: Kanzler und Minister 1949-1998, 
Biographisches Lexikon der deutschen Bundesregierungen. Wiesbaden 2001, s. 274 
14„Interview mit dem niederländischen Sender AVRO, 19.02.1994. W: H.-D. Genscher: Bundesminister 
des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Internationes 1985 (Sonderdienst. SO C-85), 
s. 20 
15H.-D. Genscher: Neue Etappe auf dem Weg in die europäische Zukunft, 17.03.1986. W: H.-D. Gen-
scher: Neue Etappe auf dem Weg in die europäische Zukunft. „Bulletin“ 19.03.1986, nr 29, s. 224 
16R. Dumas: Der Mann, der seine Zeit geprägt. W: K. Kinkel (Hrsg.), op. cit., s. 449 
17AdG, 1985, 29923A 
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wała w ramach Europy”. W październiku 1990 roku w Akademii Ewangelickiej w 
Tutzing zaznaczał, że kwestia zjednoczenia Niemiec „musi dostosować się do 
przyszłej architektury Europy.18 Jest to europejskie powołanie Niemców, ma uza-
sadnienie w geograficznym położeniu Niemiec i ma uzasadnienie również w zna-
czeniu Niemców dla przyszłego rozwoju Europy. Niemcy mają przez to szansę stać 
się motorem przezwyciężania podziału Europy”.19 Twierdził, że „ze zjednoczeniem 
Niemiec otworzyła się brama do porządku pokojowego, współpracy i wolności. 
Powstała Europa dobrego sąsiedztwa, partnerstwa i współpracy”.20 

Dlatego podkreślał w 1990 roku, że jest zwolennikiem budowania unii poli-
tycznej i gospodarczo-walutowej. Wraz z francuskim ministrem spraw zagranicz-
nych, Rolandem Dumasem, przygotowywał grunt do przedstawienia francusko-
niemieckiej inicjatywy politycznej podczas szczytu EWG w Dublinie 28 kwietnia 
1990 roku. Rozwijaniu integracji politycznej służyło wspólne oświadczenie 
Genschera i włoskiego ministra spraw zagranicznych Gianni de Michelisa. Politycy 
optowali w dokumencie za zwiększeniem kompetencji Parlamentu Europejskiego. 
Podpisanie traktatu z Maastricht w 1992 roku traktował jako wypalenie trzeciej, 
ostatniej z rakiet w kierunku integracji Europy. Wcielane wspólnie postanowienia 
próbował wykorzystywać, podejmując inicjatywy zmierzające do zażegnania kon-
fliktu w byłej Jugosławii. Kilka miesięcy później podał się do dymisji. Jednak i poza 
wielką polityką wypowiadał się pozytywnie o integracji kontynentu.21 

Popierał wprowadzenie euro – by umacniać „bezpieczeństwo dobrobytu, sta-
bilność gospodarki i sprawiedliwość społeczną”. Przekonywał: „pod względem 
liczby mieszkańców Unia Europejska nie jest wprawdzie największym rynkiem 
świata, lecz z pewnością posiada największą siłę nabywczą. Nie trzeba uzasad-
niać, dlaczego rynek lokalny potrzebuje wspólnej waluty. Trzeba by natomiast uza-
sadniać, dlaczego na jednym rynku funkcjonować ma w przyszłości czternaście (a 
w wypadku rozszerzenia UE – jeszcze więcej) różnych walut ze wszystkimi zwią-
zanymi z tym problemami”.22 

Wskazywał na korzyści poszerzania Wspólnoty Europejskiej a później Unii 
Europejskiej ─ umacnianie wspólnej kultury, wspieranie pokoju, wzmocnienie sytu-
acji gospodarczej.23 

Podobnie jak akcesję Austrii, Szwecji i Norwegii, popierał Genscher rozsze-
rzenie Unii Europejskiej na Wschód oraz zawarcie układów o stowarzyszeniu z 
państwami, których terytoria wchodziły wcześniej w skład ZSRR. Zaznaczał, że 
państwa znajdujące się w procesie transformacji potrzebują pomocy. Taka świa-
domość jest zwiększona w RFN ze względu na znajomość procesów dokonywa-
nych we wschodnich landach po zjednoczeniu Niemiec.24 Genscher wskazywał na 
                                                           
18W.S. Burger: Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii: CDU/CSU, SPD I 
FDP w latach 1945-1990. Toruń 2002, s. 300 
19Ibidem 
20Ibidem 
21K. Wiaderny-Bidzińska, op. cit., s. 167; „Gemeinsame Erklärung des deutsche Auβenministers Hans-
Dietrich Genscher und des italienischen Auβenministers, Gianni de Michelis, zur Politischen Union der 
EG, veröffentlicht am 10.04.1991 in Bonn, Rom, Brüssel”. „Europa Archiv” 1991, nr 15-16, D 375-376; 
M. Kosman: Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990-2002). Toruń 2004, s. 14-15 
22P. Cywiński: Nowy kontynent. Rozmowa z Hansem-Dietrichem Genscherem „Wprost”1996, nr 23 
23H.-D. Genscher: Die Währungsunion ist der Schlüssel zu unserer Zukunft. „F.D.K. Bundestagsfraktion. 
23.04.1998, ADL 00495/1998; H.-D. Genscher: Das größere Europa. Vorlesung an der Mercator ─ 
Universität Duisburg, http:/www.genscher.de/16869.html. 
24AdG, 1992, 36565A/1 
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argumenty, które ogólnie były przywoływane podczas dyskusji na temat potrzeby 
rozszerzania na wschód UE. Były to kwestie dotyczące geopolityki, bezpieczeń-
stwa, pogłębiania współpracy gospodarczej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
w innych dziedzinach.25 Zrozumiałe było dla Genschera, że inne państwa człon-
kowskie UE wykazują mniejsze zainteresowanie sprawą rozszerzenia na Wschód. 
Uważał, że to zjednoczone Niemcy powinny przejąć odpowiedzialność za budowa-
nie Europy wolnej i zjednoczonej oraz ponieść związane z tym ciężary.26 

Ze względu na geograficzne położenie RFN należy popierać przyjęcie państw 
Europy Środkowo-Wschodniej do Wspólnoty. Na przełomie XX/XXI wieku ─ 
wszystkie państwa muszą zmierzyć się z „wyzwaniem globalizacji” ─ nie ma w tej 
sprawie „angielskiej, francuskiej duńskiej, polskiej, czeskiej, ale też niemieckiej 
odpowiedzi, tylko istnieje rzeczywiście odpowiedź europejska” Stąd apelował o 
integrację kontynentu.27 Ustosunkowując się do dyskusji o kosztach rozszerzenia 
UE na Wschód, Genscher podkreślał, że rozszerzenie na Wschód przyniesie ko-
rzyści gospodarcze starym i nowym członkom UE. Powoływał się na argument, że 
ważniejsza od kwestii materialnych jest możliwość umacniania poprzez rozszerze-
nie UE pokoju na kontynencie. Rozszerzenie UE będzie stanowiło bodziec do 
wzrostu gospodarczego UE i zwiększenia handlu.28 W kwietniu 1991 roku razem z 
ministrem spraw zagranicznych Czechosłowacji, Jiři Dienstbierem, sformował „Te-
zy Praskie”, w których wskazywali na konieczność „otworzenia drzwi dla członko-
stwa państw Europy Środkowej i Wschodniej” we WE.29 

Przypominał, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej re-
prezentują tę samą kulturę co państwa Europy Zachodniej. Wyzwania globalizacji 
zabraniają państwom podążania samodzielną drogą. Brak stabilności w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej wpłynąłby na pogorszenie kondycji 
obecnych członków Unii Europejskiej. Dobrobyt na Zachodzie i w Centrum Europy 
jest możliwy tylko w przypadku, gdy państwa Europy Wschodniej i Południowej nie 
będą narażone na problemy. Takie wartości, jak stabilność, ogólny dobrobyt i de-
mokracja mogą być umacniane w Europie, tylko wtedy gdy Unia Europejska nie 
zamknie się w gronie obecnych państw członkowskich. Rozszerzenie UE o pań-
stwa Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej kazał traktować jako „nakaz 
politycznego rozsądku”.30 

W RFN z zadowoleniem przyjęto zmiany w państwach Europy Środkowo-
Wschodniej zapoczątkowane na przełomie 1989 i 1990 roku. RFN była rzecznicz-
ką wsparcia w ramach UE transformacji tych państw. Z programu PHARE w latach 
1990-1996 Unia Europejska udzieliła 6,7 miliardów ECU pomocy. Poparł zawarcie 
układów o stowarzyszeniu z państwami bałtyckimi, Polską, Czechosłowacją, Sło-
                                                           
25 E. Cziomer: Stanowisko Niemiec wobec reformy Unii Europejskiej oraz jej poszerzenia o kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej. W: E. Stadtmüller: Jaka Europa? Wrocław 1998, s.261-274 
26 H.-D. Genscher: Eine Vision für das ganze Europa. „Die Liberale“, ADL, Friedrich Naumann Doku-
mentation 000024/92 
27 H.-D. Genscher: Aufbruch zur Freiheit. Eröffnungsrede auf der Konferenz der Friedrich Naumann-
Stiftung am 29.09.1999 in Prag. Friedrich Naumann Stiftung Dokumentation 000199/99 
28 M. Balogh: Hans-Dietrich Genscher über die EU-Osterweiterung. „Online Publications“ z 26.04.2004, 
http://emagazine.credit-suise.com/app/article/index2.cfm?fuseaction=OpenAricle&aoid=50833&lang=de. 
29 „Prager Thesen”, vereinbart vom Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland, 
Hans-Dietrich Genscher, und dem Auβenminister der ČSFR, Jiři Dienstbier, in Prag, am 11.04.1991, 
„Europa Archiv” 1991, nr 10, D253-254 
30 H.-D. Genscher: Rede auf einer Konferenz über Zusammenarbeit in Europa am 5. September 1997 in 
Wilna. „Internationale Politik“ 1997, nr 10, s. 121; H.-D. Genscher, „Das größere Europa”, op. cit. 
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wacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Słowenią. Traktował zawarte układy jako 
obietnicę przyszłego członkowstwa w UE.31 Genscher zaznaczał, że jest „niewy-
starczające” uzależnianie początku rokowań o akcesji od „wydarzeń w Unii, na 
które państwa stowarzyszone nie mają wpływu”.32 Oceniał, że rozszerzenie na 
Wschód jest „wyzwaniem historycznym”. Europa, zdaniem polityka, nie może po-
zwolić sobie na „przerwę” w procesie integracji. Zwłoka zagrażałaby stabilizacji 
kontynentu. Wskazywał, by w tym celu przestrzegać terminów. W jego opinii roko-
wania o akcesji powinny być podjęte w tym samym czasie ze wszystkimi państwa-
mi, które podpisały układy o asocjacji. Jednak państwa nie muszą, uważał, zostać 
przyjęte do UE w tym samym momencie. Byłaby to zasada linii startowej.  

Każde państwo powinno być traktowane indywidualnie. Wypowiadał się, że o 
przyjęciu do UE nie powinna decydować geopolityka i nakazywał nieuzależnianie 
członkostwa w UE od członkostwa w NATO. Kwestie wyznaniowe także nie powin-
ny wpływać na możliwość przystąpienia państwa do UE. Wskazywał na potrzebę 
umacniania stabilności na południu Europy, poprzez zawarcie układów o stowarzy-
szeniu z państwami powstałymi w wyniku rozpadu Jugosławii oraz z Albanią. W 
1997 roku w Wilnie protestował przeciwko idei prowadzenia rokowań o przyłącze-
niu do UE tylko z Łotwą, Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią i Cyprem. Do-
strzegał w tej inicjatywie niebezpieczeństwo powstania „nowych granic” i wyrażał 
sprzeciw w kwestii kształtowania „Europy pierwszego, drugiego lub trzeciego po-
rządku”.33 Opowiadał się za rozpoczęciem 1 stycznia 1998 roku rokowań nie tylko 
z wymienionymi wyżej państwami, ale także z Łotwą, Litwą, Słowacją, Bułgarią i 
Rumunią.34 Akcentował, że od państw pretendujących do członkowstwa w UE wy-
maga się przeprowadzenia reform, jednak samo rozszerzenie UE może być impul-
sem do przeprowadzenia reform w samej organizacji.35 

Zdaniem Genschera, należy dążyć także do rozwijania dobrych relacji z Ro-
sją, Ukrainą, Białorusią, Mołdawią oraz innymi państwami, które powstały w wyniku 
rozpadu ZSRR. Stwierdzał, że rozszerzenie UE można porównywać do dzieła, 
którego podjęli się Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert 
Schumann.36 

Nadal podkreśla, że dzieło zjednoczenia kontynentu to efekt wybrania po 
1945 roku przez ojców założycieli kroczenia drogą odpowiedzialności za losy Eu-
ropy. Zwraca uwagę, że w XXI wieku tylko wspólnie państwa członkowskie mogą 
sprostać wyzwaniom. Przede wszystkim sam musi być jednak świadomy, że dążąc 
do zjednoczenia Niemiec w oparciu o działania w ramach Wspólnoty Europejskiej 
osiągnął sukces i potwierdził, że jego działalność polityczną cechowały pragma-
tyzm i skuteczność. 

                                                           
31H.-D. Genscher: Das größere Europa, op. cit. 
32Ibidem 
33H.-D. Genscher: Rede auf einer Konferenz…, op. cit. 
34Ibidem 
35 Ibidem 
36 H.-D. Genscher: Das größere Europa, op. cit. 
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ANONIMOWY E-MAIL – ZAGROŻENIA DLA BIZNESU 

 
 
Wprowadzenie 
W społeczeństwie współczesnym zarządzanie firmą, korporacją, czy instytucją 

jest możliwe dzięki informacji. „Informacja jest w gospodarce wolnorynkowej klu-
czowym elementem warunkującym sukcesem – to ona jest podstawą podejmowa-
nia decyzji”.1 Warto jednak pamiętać, że niemal każdego dnia spotykamy się 
z nadmiarem informacji. Często docierają do nas informacje, które niekoniecznie 
są do nas adresowane np. w postaci reklam. Z pojęciem informacji wiąże się poję-
cie komunikacji. Komunikacja personalna jest „przekazem treści między jej ludzki-
mi uczestnikami, który to proces buduje wspólnotę”.2 W dzisiejszym społeczeń-
stwie „scenę komunikacji społecznej cechuje bogactwo środków przekazu (gesty, 
sygnały, znaki pozawerbalne, tekst drukowany, komunikacja telefoniczna, wiado-
mości MMS)”.3 „Instrumentami, które ze względu na możliwość szybkiego kontaktu 
z docelowymi klientami oraz relatywnie niskie koszty zrewolucjonizowały komuni-
kację marketingową, są Internet oraz technologie mobilne”.4 „Internet może być 
skutecznie wykorzystywany w technikach marketingu bezpośredniego”.5 Większo-
ści z nas, z Internetem nieodzownie kojarzy się poczta elektroniczna. „Używana do 
komunikowania się z przyjaciółmi, rodzina, współpracownikami, stała się narzę-
dziem powszechnego użytku na uczelniach, w instytucjach rządowych, korpora-
cjach przemysłowych i domach”.6 Poczta elektroniczna jest bardzo często wyko-
rzystywana w marketingu. Tanim i wydawałoby się skutecznym sposobem na mar-
keting jest wysyłanie reklam w postaci e-maili. Warto podkreślić, iż obecnie sposób 
ten jest stanowczo nadużywany. Współczesny użytkownik Internetu widząc emaila 
z reklamą automatycznie traktuje go jako spam. Nawet jeśli jest to firma, z którą 
kontaktu sobie wcześniej zażyczył. P. Majewski pisze: „Dzisiaj ludzie, którzy co-
dziennie korzystają z e-maila, codziennie otrzymują wiele nowych wiadomości. 
Osobiście codziennie dostaję nawet 100 e-maili – po przejrzeniu ich przez asysten-
ta i usunięci ponad 1000 maili ze spamem przez filtr antyspamowy”.7 Dobrodziej-
stwa emaili doprowadziły do masowego rozsyłania spamu. Sprzyjają temu progra-
my typu anonimizujące. W swej idei stworzone w celu zapobiegania inwigilacji. 
W poniższym tekście, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że programy te, mają wiele 
niekorzystnych dla ogółu użytkowników Internetu funkcji i zastosowań.  

                                                           
1 R. Wawrowski: Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie. W: A. Kamela-
Sowińska (red.): Gospodarka a społeczeństwo informacyjne. Poznań 2008, s. 187  
2 J. Mikułowski-Pomorski: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i 
komunikowaniu medialnym. Kraków 2006, s. 23 
3 M. Iwanowska-Maćkowiak: Europa on-line. Elektroniczne formy informowania dostępne w Unii Euro-
pejskiej. „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji” Lublin 2006, nr 2, s. 79 
4 M. Ankiel-Homa, T. Olejniczak: Komunikacja z klientem w społeczeństwie informacyjnym. W:. A. 
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5 S. Sleight: Sukces w e-biznecie. Poradnik menedżera. Warszawa 2002 
6 P. Wallach: Psychologia Internetu. Poznań 2004, s. 12 
7 P. Majewski: Czas na e-biznes. Jak myślisz, ile można zarobić na stronie WWW? Gliwice 2007, s. 214 



 
 
 

 
86 

 
Anonimowość w Internecie 
Problem anonimowości w Internecie jest coraz częściej poruszany.8 „Wraz z 

rozwojem technologicznym, problem prywatności przybierał w historii ludzkości 
coraz większe znaczenie. W okresie, kiedy głównymi środkami wymiany informacji 
były bezpośredni przekaz ustny czy też tradycyjnie realizowany przekaz w postaci 
pisma ręcznego a następnie druku, wystarczającym elementem ochrony prywatno-
ści były rozwijane w okresie średniowiecza normy etyczne. W miarę rozwoju tech-
nologii wymiany informacji oraz wzrostu znaczenia jej posiadania, normy etyczne 
zastąpiono formalnie obowiązującymi przepisami prawa. Szybki rozwój technologii 
informatycznej w drugiej połowie XX wieku sprawił jednak, że zarówno normy 
etyczne jak i formalnie obowiązujące przepisy prawa, stały się niewystarczające. 
Dla skutecznej ochrony prywatności we współczesnym świecie, niezbędne stało 
się również stosowanie odpowiednich środków technicznych.”9 Pamiętać bowiem 
musimy, że  „każdy pakiet wysyłany przez nasz komputer do Internetu może osta-
tecznie posłużyć do wyśledzenia nas”.10 „Sieć Internet, której początki sięgają lat 
60-tych (ARPANET), tworzona była początkowo spontanicznie w ośrodkach na-
ukowych i akademickich. Przy formułowaniu tych fundamentów nie przywiązywano 
szczególnej wagi do bezpieczeństwa – nie przewidywano, że użytkownicy sieci 
mogą mieć względem siebie nieuczciwe intencje. Sieć miała pomagać w wymianie 
wyników badań czy spostrzeżeń naukowych. Dzisiaj rozwój infrastruktury Internetu 
jest głównie domeną prywatnych firm. Pole zastosowań sieci przybrało również 
nową postać, w której udział przedsięwzięć komercyjnych zajmuje jedną z dominu-
jących ról. System WWW (World Wide Web) stanowi w tych przemianach podsta-
wowy czynnik”.11 

 
Poczta elektroniczna 
Często wysyłając maila myślimy, że kontaktujemy się z w sposób anonimowy. 

Faktem jest, że na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie nic o tym emailu po-
wiedzieć ale zaglądając w głąb niewinny emaila powie nam bardzo dużo. W jego 
nagłówku zawarte są wszelkie informacje typu kto, kiedy i skąd go wysłał. Nie 
oszukamy pracodawcy że leżymy chorzy w łóżku a w rzeczywistości jesteśmy na 
wakacjach. W sieci znajdziemy proste serwisy umożliwiające takie czynności z 
których każdy nawet średnio zaawansowany użytkownik Internetu może skorzy-
stać, nie mówiąc już o odpowiednich służbach które mając dostęp do danych za-
wartych na serwerach naszego dostawcy Internetu, będą mogły stwierdzić z jakie-
go komputera wysłaliśmy maila, a nie tylko jak szef,  że piszemy z Poznania. 

 Anonimowy e-mail daje możliwość wysyłania tekstu bez możliwości identyfi-
kacji nadawcy lub podszycia się pod konkretny login. Może to powodować dezin-
formacje. Bardzo istotne znaczenie w tym wypadku jest to, że e-mail staje się nie-
wiarygodny, a wiec powszechnie używany sposób do przekazywania informacji 
staje się niewiarygodny. 

                                                           
8 Por. M. Ziobrowska: Anonimowość w Internecie. W: A. Buczek, D. Czajkowska-Ziobrowska, D. Ron-
dalska, P. Ziobrowski: Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej. Poznań 2009. ss. 18-22 
9 http://techinfo.giodo.gov.pl/index.html  dnia 10.03.2008 
10 A. Lockhart: 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Praktyczny przewodnik po technikach zabez-
pieczania sieci komputerowych. Gliwice 2007, s. 103 
11 http://techinfo.giodo.gov.pl/index.html  dnia 10.03.2008 

http://techinfo.giodo.gov.pl/index.html
http://techinfo.giodo.gov.pl/index.html
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Programy tego typu są dobrodziejstwem w krajach ogarniętych represją takich 
jak Chiny czy Białoruś. Ale mają też negatywne zastosowanie do podszywania się 
oszukiwania i rozsyłania spamu.  

 

 
  
Rysunek nr 1. . Strona internetowa pozwalająca na odczytanie skąd pochodzi e-mail 
Źródło: http://www.ip-adress.com/trace_email/ 
 
Programy umożliwiające anonimowe wysyłanie e-maili 
Historia anonimowego wysyłania e-maili rozpoczęła się w 1993 w Helsinkach. 

Usługa była dostępna na słynnym serwerze anon.penet.fi. Zasada działania była 
prosta. Użytkownik wysyłał e-mail na adres Remailer wraz z dołączonym w na-
główku adresem docelowym, następnie serwer przesyłał wiadomość dalej zmienia-
jąc nadawcę na cyfry@anon.penet.fi (słowo cyfra zastąpione było losową liczbą) 

Podstawową wadą opisanego remailera był fakt że przechowywał on bazę 
danych z informacjami na temat kto i do kogo wysyłał emaile. Umożliwiało to od-
powiedź odbiorcy na otrzymanego email ale jednocześnie stanowiło zagrożenie dla 
anonimowości użytkownika. Osobie której udało by się dostać do tej bazy posiada-
ła wszystkie informacje i mogła złamać anonimowość każdego użytkownika. 

Anonimowość ta mogła zostać również złamana poprzez atakującego dzięki 
analizie ruchu wchodzącego i wychodzącego z serwera. Praca serwisu zakończyła 
się konfiskacją serwera przez lokalną prokuraturę. 

http://www.ip-adress.com/trace_email/
mailto:cyfry@anon.penet.fi
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Rysunek nr 2. Schemat działania remailera anon.penet.fi 
 
Bezpieczniejszym remailerem jest jego następca twór grupy CYPERPHUNKS, 

z uwagi na fakt, że nie korzysta on z jednego centralnego serwera ale wielu roz-
proszonych. Nazwano je Cypherpunks Distributed Remailer czyli w skrócie CDR. 

Przez serwery te kolejno przechodzi wysłany przez użytkownika email w dro-
dze do odbiorcy. Każdy z węzłów w łańcuchu zna tylko swojego poprzednika i na-
stępnik, a tylko pierwszy z łańcucha remailerów zna adres rzeczywistego nadawcy. 
System więc nie przechowuje bezpośrednio danych korzystających z niego użyt-
kowników. 

Z technicznego punktu widzenia systemie tym nadawca szyfruje wiadomość 
kluczem publicznym serwerów przez które kolejno przechodzi wiadomość (zaczy-
nając od końca). Pomiędzy nadawcą a serwerem zostało użyte szyfrowanie PGP. 

 
 

Rysunek nr 3. Schemat działania remailera Cyberpunk 
Każda przesyłana wiadomość miała określony schemat. Rozpoczynała się 

znakiem ” ::” po czym podany był adres docelowego adresata lub kolejnego 
w ścieżce remailera, właściwa treść wiadomości lub już wcześniej zaszyfrowana 
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wiadomość podawana była dopiero po pojedynczej pustej linii informującej o za-
kończeniu nagłówka. W każdej warstwie pojawiała się informacja o szyfrowaniu 
PGP dla każdego serwera pośredniczącego w wymianie. Klucze PGP tych serwe-
rów pobierane były poprzez wysłanie wiadomości o temacie remailer-keys. Klucze 
te można było też otrzymać wraz z instrukcją obsługi oraz z informacjami konfigu-
racyjnymi dla programu Premail, w odpowiedzi na wiadomość o temacie remailer-
help.  

Takie podejście do przesyłania e-maili stawia już większą trudność w ustale-
niu rzeczywistego nadawcy ale w dalszym ciągu nie wymaga to od atakującego 
zbyt wielkiego wysiłku. Potencjalne formy ataku to analiza wielkości lub kolejności 
wychodzących i wchodzących pakietów. System nie przewidywał możliwości od-
powiedzi na otrzymanego emaila  

Następca Cyberphunk był bezpieczniejszy system MIXMASTER. Remailer ten 
skorygował wiele błędów poprzednika. Przez długi czas serwery Mixmaster współ-
pracowały z Cyberpunk W celu uniknięcia możliwości rozpoznania nadawcy wia-
domości poprzez korelację czasu remailer ten stosuje opóźnienie w czasie na po-
szczególnych serwerach. Wiadomość bezpośrednio po otrzymaniu jej przez kolej-
ny serwer nie jest przesyłana do kolejnego węzła lecz czeka do momentu aż zo-
stanie uzbierana odpowiednia grupa wiadomości na danym serwerze, po czym 
wszystkie grupowo przesyłane są do kolejnego remailera. Ponadto dla zwiększenia 
bezpieczeństwa program kliencki dzieli wszystkie wiadomości na paczki o stałej 
wielkości dzięki temu zabiegowi stała się niemożliwa analiza wielkości wiadomości 
na wejściu oraz wyjściu remailera. Pakiety oznakowane są ID co umożliwia połą-
czenie wiadomości na ostatnim węźle. Jeśli do tego węzła w odpowiednim czasie 
nie dotrą wszystkie paczki mające się składać na pojedynczą wiadomość, zgroma-
dzone dotychczas paczki są usuwane. 

Dla gwarancji dotarcia do odbiorcy paczki mogą zostać wysłana równolegle 
wieloma ścieżkami, przy czym ostatni z remailerów na ścieżce musi być dla 
wszystkich tych ścieżek taki sam gdyż jego funkcją jest łączenie paczek w wiado-
mość oraz usuwanie ewentualnych duplikatów paczek. Ze uwagi na ten fakt nie 
możliwe jest zalewanie odbiorcy kopiami e-maila poprzez wstawienie wiadomości 
do łańcucha remailerów. Szyfrowanie stosowane jest na każdym etapie komunika-
cji w łańcuchu węzłów. W tym przypadku wykorzystany został algorytm symetrycz-
ny dla szyfrowania całej wiadomości natomiast nagłówek zawierający klucz jest 
szyfrowany kluczem publicznym każdego z węzłów uczestniczących w komunika-
cji. Takie rozwiązanie przyspiesza proces szyfrowania. W przypadku próby odpo-
wiedzi na wiadomość jest ona przesyłana bezpośrednio do ostatniego remailera 
z którego została otrzymana. W nim jest kodowana kluczem symetrycznym zapi-
sanym w danym węźle i w takiej formie wysłana do kolejnego węzła w łańcuchu, 
w którym czynność ta się powtarza. Do momentu  w którym remailer kontaktujący 
się z bezpośrednio z autorem wiadomości przekaże mu ją. Po otrzymaniu zostaje 
ona rozszyfrowana przy użyciu zapisanych uprzednio kluczy symetrycznych. Pro-
gram kliencki systemu również nosi nazwę Mixmaster. Dostępny jest on zarówno 
na platformę Windows jak i różne dystrybucje linuxa. Pozwala on użytkownikowi 
w łatwy sposób wysyłać wiadomości. Daję możliwość samodzielnego lub automa-
tycznego określenia liczby i ścieżki serwerów przekierowujących.  

Następny typ remailera to uznawany za bezpieczniejszy program MIXMI-
NION, nazywany remailerem 3 generacji. Od swoich poprzedników odróżnia go 
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przede wszystkim sposób odpowiedzi na otrzymane maile. Pojawił się mechanizm 
Single Use Reply Block SURB, który likwiduje możliwość rozpoznanie nadawcy 
poprzez wielokrotną odpowiedź na tego samego email i analizowanie ilości prze-
kazywanych wiadomości przez kolejne remailery. Zarówno e-maile wchodzące jak 
i wychodzące zachowują ten sam poziom anonimowości. Klienci oraz wierzchołki 
Mixminion do komunikacji używają bezpiecznych szyfrowanych kanałów opartych 
na TLS. TLS umożliwia zestawianie tuneli przy użyciu krótko terminowych kluczy 
symetrycznych ustalanych przy użyciu algorytmu Diffie-Hellmana. Klucz ten jest 
usuwany po zestawieniu połączenia a po jego zakończeniu generowany jest nowy. 
Uniemożliwia to odkrycie historii zestawianych połączeń np. przez nakaz sądu lub 
innych organów. Używanie połączeń typu TLS utrudnia ataki tak jak Man In The 
Middle czyli ingerencji w przesyłane dane. Dla rozpowszechniana formalnych in-
formacji niezbędnych do tworzenia tuneli czyli Dotyczących dostępnych remaile-
rów, ich obciążenia, kluczy używana jest mała grupa zsynchronizowanych nadmia-
rowych serwerów. 

 

 
 
Rysunek nr 4. Jeden z serwisów pozwalający na wysłanie emaila z innego 

– sfałszowanego adresu 
Źródło: http://www.ehaker.com/anonimowy-email/ 
Remailer ten jest kompatybilny zarówno z remailerami I jak i II generacji. 

Kompatybilność w tył jest zapewniona poprzez „remixing” wiadomość pochodzą-
cego od mix mastera w wiadomość typu III.         

http://www.ehaker.com/anonimowy-email/


 
 
 

 
91 

Internet daje również możliwość nie tylko ukrycia się w globalnej pajęczynie 
ale również podszycia się pod danego nadawcę. Takie programu znajdziemy 
w różnych serwisach internetowych.  
 

Podsumowanie 
Warunki rozwoju współczesnego biznesu podlegają ciągłym zmianom. W celu 

pozostania nadal na rynku, zarządzający przedsiębiorstwem, specjaliści od marke-
tingu firmy, muszą wykazać się szybką na nie reakcją. Internetowa eksplozja wy-
buchła jakiś czas temu i ciągle w niezwykłym tempie się rozwija. Korzystanie  
z Internetu dla większości nie stanowi już problemu  w codziennym jego wykorzy-
stywaniu. Większość internautów korzysta z poczty elektronicznej. Wspomniany 
środek komunikacji wykorzystywany jest niemal w każdym biznesie. Z reguły do-
strzegamy tylko pozytywne strony wysyłania i odbierania e-maili. Warto jednak 
pamiętać, iż e-maile mogą stanowić zagrożenie dla biznesu.  
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Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

 
UPRAWNIENIA JEDNOSTKI W PROCESIE KARNYM  

– OCHRONA OSKARŻONEGO I POKRZYWDZONEGO 
 

 
Ochrona praw jednostki wynikająca z przepisów ustawy zasadniczej 
Kluczową rolę dla kształtu polskiego prawa karnego procesowego odgrywa 

niewątpliwie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku1 (dalej: 
Konstytucja RP, ustawa zasadnicza), jako ustawa zajmująca naczelne miejsce 
wśród innych  aktów prawnych, a w szczególności jej przepisy zawarte w rozdzia-
łach: II (Wolności, prawa  i obowiązki człowieka i obywatela), III (Źródła prawa)  
i VIII (Sądy i Trybunały). Przepisy te spełniają dwie zasadnicze funkcje. Pierwszą 
jest „wyznaczenie granic działania legislacyjnego w czasie normowania ustawowe-
go i podustawowego sfery [...] procesu karnego oraz funkcjonowania organów 
powołanych do utrzymania porządku publicznego”.2 W rozdziale II pt: „Wolności, 
prawa i obowiązki człowieka i obywatela” zawarte zostały elementarne zasady 
prawa karnego materialnego i procesowego, mające  największy wpływ na pozycję 
jednostki w procesie. Na gruncie Konstytucji RP wyróżnić można: 

- zasadę nullum crimen sine lege poenali anteriori; 
- („Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu za-

bronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego po-
pełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w 
czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynaro-
dowego”);3 

- prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania; 
- (możliwość wyboru obrońcy);4 
- zasadę „domniemania niewinności” oskarżonego (każdego uważa się  

za niewinnego, dopóki jego wina  nie zostanie stwierdzona prawomocnym 
wyrokiem sądu”).5 

Konstytucyjną rangę uzyskało, wyinterpretowane w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, prawo do sądu a pojmowane jako: 
- „prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia  jego 

sprawy, bez uzasadnionej zwłoki, przez właściwy, niezależny, bezstronny  
i niezawisły sąd”;6 

- zasada jawności procesu, zawarta w Konstytucji w art. 77, która gwarantu-
je prawo każdego do dochodzenia naruszonych praw i wolności na drodze 
sądowej wraz z prawem o wynagrodzenia szkody,” jaka została wyrządzo-
na przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.” Po-

                                                           
1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.97 nr 78 poz. 483. 
2 S. Waltoś: Wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego. Warszawa 1997, s. 2, S. Waltoś: Pro-
ces karny. Zarys systemu. Warszawa 2005, s. 236–23 
3 art. 41 ust.1 Konstytucji RP 
4 Ibidem, art. 42 ust.2 
5 Ibidem, ust.3 
6 Ibidem, art.45 ust.1 
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wyższe uregulowania łączą się ściśle z przepisem art. ustawy zasadniczej, 
zawierającym nową formułę zasady równości wobec prawa, zgodnie z któ-
rą: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne”. W art. 44 Konstytucji wyrażona zo-
stała także zasada zakazu przedawniania niektórych przestępstw. 

Jako „środek ochrony wolności i praw” traktowane jest prawo każdej ze stron 
do „zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji”,7 a w przepisie 
kolejnym przewidziano także „prawo do indywidualnej skargi konstytucyjnej”. 
Zgodnie z przepisem art. 80 Konstytucji  „każdy ma prawo do wystąpienia, na za-
sadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich, z wnioskiem  
o pomoc w  ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy 
publicznej”. Rzecznik Praw Obywatelskich: „stoi na straży wolności i praw człowie-
ka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”, jest 
więc niejako konstytucyjnym gwarantem poszanowania praw człowieka i obywate-
la. W świetle przepisu art.8 ust. 2 Konstytucji przepisy Konstytucji stosuje się bez-
pośrednio (a więc to  tzw. przepisy self-executing, samowykonalne, bez potrzeby 
wydania dalszych przepisów precyzujących czy uzupełniających), chyba, że Kon-
stytucja stanowi inaczej. 

Ponadto, postępowanie sądowe musi być co najmniej dwuinstancyjne.8 Mając 
na uwadze przytoczone wyżej gwarancje, a w szczególności prawo każdego czło-
wieka do sądu jak i podstawową zasadę poszanowania godności jako „źródła wol-
ności i praw człowieka i obywatela” można stwierdzić, że przepisy Konstytucji po-
twierdzają obecność naszego kraju w międzynarodowym systemie ochrony praw 
człowieka. Przepisy Konstytucji mają zasadnicze znaczenie podczas stosowania 
prawa karnego procesowego.    

 
Uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego w polskim procesie karnym 
Sytuacja oskarżonego w procesie karnym określona jest sekwencja jego prawi 

obowiązków. Najważniejszym prawem oskarżonego jest prawo do brony, wynika-
jące wspomnianej z gwarancji konstytucyjnej i przepisów Kodeksu postępowania 
karnego (dalej: K.p.k., Kodeks).9 To całokształt czynności procesowych, mających 
na celu wykazanie niewinności, lub zmierzających do ograniczenia lub złagodzenia 
odpowiedzialności oskarżonego. Obrona w sensie materialnym to czynności sądu i 
organów ścigania oraz samego oskarżonego, które zmierzają do wykazania oko-
liczności łagodzących i do całkowitego lub częściowego obalenia oskarżenia. Pra-
wu temu służą różne gwarancje i zasady procesowe, także wspomniana „zasada 
domniemania niewinności” –  nemo se ipsum accusare tenetur  lub możliwość 
zaskarżania orzeczeń oraz zakaz reformationis in peius (tj. zakaz pogarszania 
sytuacji oskarżonego w procesie, gdy wyrok zaskarżono wyłącznie na jego ko-
rzyść). 

Ciężarem wykrycia prawdy materialnej i udowodnienia winy obarczone zostały 
organy procesowe, a oskarżony (podejrzany) wolny jest od prawnego obowiązku 
udzielania w jakikolwiek sposób aktywnej pomocy organom procesowym służącym 

                                                           
7 Ibidem, art. 78 
8 Ibidem, art. 176 ust.1 
9 Ibidem, art. 45 ust.1oraz art. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego , Dz. U. 
nr 89 poz. 555 
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udowodnieniu okoliczności dla niego niekorzystnych.10 Nie powinno się zatem 
zmuszać oskarżonego do czynności świadczących przeciwko niemu. Obrona for-
malna oparta jest na prawie do korzystania z pomocy obrońcy i prawie wyboru 
obrońcy. Fakt posiadania obrońcy nie wyłącza jednak oskarżonego jako pełno-
prawnej strony procesu. Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech 
obrońców.11  

W myśl przepisu K.p.k. oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru może żą-
dać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeśli wykażę, że nie jest w stanie bez 
uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny ponieść kosztów 
obrony („prawo ubogich”, art. 78 K.p.k.). Obrońcę musi mieć w polskim postępo-
waniu karnym oskarżony, jeśli: jest głuchy, niemy, niewidomy, jest nieletni, zacho-
dzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności – nie włada językiem pol-
skim;12 a także, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrud-
niające obronę. Oskarżony musi także posiadać obrońcę w postępowaniu przed 
sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeśli zarzucono mu zbrodnię lub 
gdy  pozbawiono go wolności. Tu udział obrońcy w rozprawie głównej jest obo-
wiązkowy, a w rozprawie apelacyjnej kasacyjnej, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna 
to za konieczne. Rozpoznanie sprawy bez obrońcy na rozprawie stanowi bez-
względną przyczynę odwoławczą. Jednym ze składników obrony formalnej jest 
prawo oskarżonego do porozumiewania się ze swym obrońcą podczas nieobecno-
ści innych osób oraz prawo do korespondencji.13 Tylko w postępowaniu przygoto-
wawczym gwarancja ta ulega ograniczeniu, gdyż prokurator udzielając zezwolenia 
może zastrzec, że będzie przy tym obecny on lub osoba przez niego upoważniona. 

- Prawo do milczenia – przejaw zasady nemo se ipsum accusare tenetur, 
jedno z podstawowych uprawnień oskarżonego w procesie karnym. Zgod-
nie z przepisem art. 175 § 1 Kodeksu oskarżony może bez podania powo-
dów nie odpowiedzieć na pytania, lub w ogóle odmówić składania zeznań. 
Odmowa składania wyjaśnień przez oskarżonego w jakimkolwiek stadium 
procesu nie pozbawia ważności wyjaśnień złożonych przez niego po-
przednio, będą one mogły być odczytane na rozprawie.14  

- Milczenie nie może być traktowane jak przyznanie się do przedstawionych 
zarzutów. Organy procesowe mają obowiązek pouczyć oskarżonego  
o uprawnieniach wynikających z cytowanego wyżej przepisu, a obowiązek 
ten wynika z samego Kodeksu (art.16 § 2) i zasad prowadzenia „uczciwe-
go procesu”. Z prawem do milczenia naturalnie łączy się prawo do swo-
bodnej wypowiedzi.15 

- Wypowiedź oskarżonego ma być „nieskrępowana, bez wywierania nacisku 
na wolę i stan jego świadomości”.16 T. Taras uważa, iż zakaz zmuszania 
oskarżonego do składania wyjaśnień powinien być w ustawodawstwie pro-

                                                           
10 Ibidem, art.74 § 1 K.p.k. 
11 Ibidem, art.77 
12 Ibidem, art. 79 
13 Ibidem, art.73 § 1 
14 Ibidem, art.334 §1 
15  Ibidem, art. 171§1 
16 S. Waltoś, op.cit., s. 28 
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cesowym wyraźnie sformułowany.17Ponadto oskarżony w postępowaniu 
przygotowawczym i sądowym ma prawo do: 

- przedstawienia mu zarzutów  i uzasadnienia tego postanowienia; 
- brania udziału w czynnościach śledczych i dochodzeniowych (w tym  

w szczególności w tzw. czynnościach niepowtarzalnych;18 
- zapoznania się z materiałem postępowania przygotowawczego i zaskarża-

nia decyzji wydawanej w jego toku; 
- zawiadamiania go o terminach czynności procesowych; 
- prawo do przeglądania akt;19  
- prawo do zgłaszania dowodów; 
- prawo do bezpośredniego zadawania pytań na rozprawie; 
- zabierania głosu (prawo do „ostatniego słowa”, poprzedzającego naradę 

sadową);20 
- zaskarżania orzeczeń sądu dla niego niekorzystnych i w tym prawo do pi-

semnych motywów wyroku; 
- wydania na żądanie bezpłatnego uwierzytelnionego odpisu każdego orze-

czenia; 
- w postępowaniu przygotowawczym oskarżonemu lub jego obrońcy na żą-

danie – umożliwienie w toku przesłuchania złożenie wyjaśnień na piśmie; 
- zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień  

co do każdego dowodu,21 jak i prawo obecności we  wszystkich czynno-
ściach postępowania dowodowego;22 

- oskarżonemu, który nie włada językiem polskim należy; 
- przed udzieleniem  głosu przetłumaczyć przynajmniej skrót przemówień.23 
W razie niesłusznego skazania przysługują oskarżonemu odszkodowanie  

za poniesiona szkodę oraz zadośćuczynienie za doznana krzywdę.24 
Oskarżony nie jest przedmiotem badania, ale pełnoprawnym uczestnikiem 

procesu, ma prawa i obowiązki. Niezmiernie istotne jest ustalenie jego stosunków 
rodzinnych, właściwości charakteru, warunków osobistych, sposobu życia. 

Proces karny przechodzi przez wiele etapów. W stadiach tych pokrzywdzo-
nemu przysługują określone prawa. W postępowaniu przygotowawczym uprawnie-
nia pokrzywdzonego są ograniczone. Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na 
postanowienie  o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, „a stronom na 
postanowienie o jego umorzeniu”.25 Przysługuje mu także prawo przeglądania akt 
sprawy sądowej, ma też możność sporządzania z nich odpisów.26 O tych upraw-
nieniach należy pokrzywdzonego pouczyć. Pokrzywdzony i jego pełnomocnik mo-
gą składać wnioski o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawcze-

                                                           
17 T. Taras: Badania oskarżonego w celach dowodowych w rozumieniu nowego kodeksu. NP. 1970 nr 5 
18 Op.cit., art. 316-317 K.p.k. 
19 Ibidem, art. 156 
20 Ibidem, art. 367§2 
21 Ibidem, art. 368§2 
22 Ibidem, art. 390§1 
23 Ibidem, art. 407 
24 Ibidem, art. 552 
25 Ibidem, art. 306§1 
26 Ibidem, art. 156§1 
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go.27 Jeśli czynności dochodzeniowej lub śledczej nie będzie można powtórzyć na 
rozprawie, należy pokrzywdzonego i jego przedstawiciela ustawowego dopuścić do 
udziału w czynnościach, chyba, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub znie-
kształcenia dowodu w razie zwłok.28 Pokrzywdzonego, jego przedstawiciela usta-
wowego i pełnomocnika należy na ich żądanie dopuścić do innych czynności śled-
czych lub dochodzeniowych,29 ale w tym przypadku prokurator może temu żądaniu 
odmówić ze względu na interes śledztwa lub dochodzenia (w drodze specjalnego 
postanowienia). Osoba pokrzywdzona może także złożyć zażalenie co do dowo-
dów rzeczowych,30 a w razie warunkowego umorzenia postępowania w stadium 
śledztwa lub dochodzenia przysługuje jej zażalenie do sądu. Oskarżyciel publiczny 
zawiadamia pokrzywdzonego o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu. 

We wstępnej fazie postępowania sądowego (po wniesieniu przez prokuratora 
oskarżenia, a przed uzyskaniem przez pokrzywdzonego statusu oskarżyciela po-
siłkowego lub powoda cywilnego) pokrzywdzony ma wąskie uprawnienia. Może on 
zaskarżyć postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania, złożyć zażale-
nie na towarzyszące temu umorzeniu rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu dowodów 
na wypadek późniejszego podjęcia postępowania. Może przeglądać akta sprawy 
i sporządzać z nich odpisy, ma prawo głosu. Jeśli na tym etapie postępowania nie 
jest już strona procesu, musi uzyskać status oskarżyciela posiłkowego lub powoda 
cywilnego, gdyż np. akta sprawy mogą być udostępniane tylko stronom. Na roz-
prawie głównej (wyjątkowo na apelacyjnej) pokrzywdzony może wystąpić do sądu 
o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, w zakresie, w jakim wyrok „określa 
skonkretyzowany obowiązek naprawienia wyrządzonej mu szkody”, choćby nie 
brał udziału w procesie jako powód cywilny. Jako stronie, przysługuje mu od wyro-
ku I instancji, apelacja.31 Pokrzywdzony jako strona oraz jego pełnomocnik mają 
prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie 
na postanowienie kończące postępowanie.32 Jeśli pokrzywdzony jest małoletni lub 
całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolniony, jego prawa wykonuje przedstawi-
ciel ustawowy albo osoby, pod której stałą pieczą pozostaje. W razie śmierci po-
krzywdzonego prawa, które mu przysługują, mogą wykonywać osoby najbliższe, a 
w przypadku ich braku lub ich nie ujawnienia – prokurator. Sytuacja pokrzywdzo-
nego nie została  wyczerpująco uregulowana  w przepisach prawa międzynarodo-
wego. Jedynie praktyka sądów oraz interpretacja rozszerzająca przepisów określa-
ją jego status. Dokumenty prawa międzynarodowego nieściśle określają sytuację 
pokrzywdzonego, w przeciwieństwie do praw osoby oskarżonej które są jasno 
sformułowane. Związane jest to z ciągłym dążeniem do zapewnienia oskarżonemu 
jak najlepszej ochrony w trakcie procesu o międzynarodowym charakterze. 

Zgodnie z regulacjami Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywa-
telskich oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pokrzywdzony ma prawa 
dochodzenia swych praw przed sądami i trybunałami (art.14 Międzynarodowego 

                                                           
27 Ibidem, art. 315§1 
28 Ibidem, art. 316§1 
29 Ibidem, art. 317§1 
30 Ibidem, art. 323§1 
31 Ibidem, art. 444 
32 Ibidem, art. 464§1 
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Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich,33 art.6 Europejskiej Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i odstawowych wolności),34 na zasadzie kontradyktoryjnego 
postępowania, uwzględniającego zasadę równości broni (equality if arms) stron  
w procesie. Postępowanie ma toczyć się przed niezawisłym i bezstronnym sądem, 
a dotyczyć ma praw pokrzywdzonego zarówno w aspekcie cywilnym, jak i  karnym. 
Na zasadzie analogii, uznając, że pewne regulacje odnoszą się bez wątpienia  
do sytuacji, w której znajduje się pokrzywdzony, można stwierdzić, iż ma on  
z pewnością prawo do otrzymywania informacji o stadium postępowania,  do roz-
prawy bez uzasadnionej zwłoki, prawo przeglądania dokumentów (choć w ogóle 
brak takiego zapisu). Sporna jest kwestia przyznania pokrzywdzonemu bezpłatnej 
pomocy tłumacza.  

Wydaje się jednak, że spór dotyczący prawa cywilnego musi mieć wyraźne 
podstawy w prawie krajowym, musi być rzeczywisty, a wynik postępowania karne-
go będzie dla niego jednoznacznie rozstrzygający.35 

Należy podkreślić, że trudno porównywać konkretnie ujęte prawa zawarte w 
polskim Kodeksie karnym z wciąż kształtującymi się trendami orzecznictwa ponad-
narodowych trybunałów. 

                                                           
33 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 roku, Dz.U. z 1977 
r. Nr 38, poz. 167 
34 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950r., t.j. Dz. U. z 
1993 r., nr 61, poz. 284 oraz Dz. U. z 1998 r. nr 147, poz. 962 
35 M.A. Nowicki: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warszawa 1996r., s. 45 
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Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
 

POJĘCIE STRONY PROCESU KARNEGO  
W ASPEKCIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I WEWNĘTRZNEGO 

 
 
Wprowadzenie 
Pojęcie "strony" postępowania karnego nie zostało jednoznacznie zdefiniowa-

ne. Próbę jego określenia podjęła doktryna, dla przykładu: "stronami postępowania 
karnego są ci jego uczestnicy, którzy działają w procesie we własnym imieniu, 
mając interes prawny w określonym rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu".1  
W stadium postępowania przygotowawczego stronami są podejrzany i pokrzyw-
dzony, natomiast w postępowaniu sądowym: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel 
posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny oraz oskarżony. W ustawodaw-
stwach europejskich wyróżnia się także pojęcie tzw. "strony zastępczej", będącej 
de facto osobą najbliższą. Do kręgu osób najbliższych zalicza się "małżonka, 
wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, 
osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu".2 Strona zastępcza występuje w procesie we 
własnym imieniu. Ponadto, postępowanie karne posługuje się pojęciem „strony 
nowej”, tj. osoby, która wstępuje w prawa pokrzywdzonego zmarłego w toku po-
stępowania.3 Natomiast za "osobę nie będącą stroną" doktryna przyjmuje zarówno 
każdego uczestnika postępowania przygotowawczego, jak i osobę nie będącą 
uczestnikiem postępowania, której jednak prawo zostało naruszone wskutek wy-
danej w jego toku decyzji lub podjętej czynności.4 

 
Uprawnienia strony wynikające z postanowień regulacji międzynarodo-

wych 
Regulacje międzynarodowe nie definiują pojęcia strony procesu karnego. 

Sformułowania w nich zawarte wskazują jedynie prawa i obowiązki człowieka wy-
pływające z zasady równości wobec prawa i wolności od jakiejkolwiek dyskrymina-
cji. Przepisy podstawowego dokumentów międzynarodowego w tym zakresie, Kar-
ty Narodów Zjednoczonych,5 (dalej: Karta) stanowią, że „każda osoba ma prawo 
do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów krajowych przeciwko 
czynnościom naruszającym prawa podstawowe przyznane przez konstytucje  
i ustawy”.6  Każdy jest ponadto uprawniony na warunkach pełnej równości, by jego 
sprawa była sprawiedliwie i publicznie rozpatrzona przez niezawisły i bezstronny 
                                                           
1 T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne. Warszawa 1999, s. 247 
2 Tak: art. 115 § 11 polskiego Kodeksu karnego, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz. U. 
nr 88 poz. 553 
3 Na gruncie przepisów polskiego Kodeksu postępowania karnego "w wypadku, gdy organ prowadzący 
postępowanie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego, powinien pouczyć 
o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich”, art. 52 § 2 K.p.k. 
4 T. Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego. Komentarze Zakamycza. Wydanie III rozszerzone  
i uzupełnione. Kraków 2003, s. 753 
5 Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r., Dz. U. z dnia 6 marca 1947 r. nr 23 poz. 90 
z późn. zm. 
6 Ibidem, art.8 
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sąd, który zadecyduje o jej prawach o obowiązkach7. Karta zawiera regulację 
wprowadzającą w procesie karnym zasadę „domniemania niewinności”, na gruncie 
której „dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem w procesie 
publicznym,  w toku którego korzysta ona z wszelkich gwarancji dla swej obrony”. 
W świetle postanowień Karty nikt nie może być uznany winnym jakiegokolwiek 
przestępstwa karnego z tytułu jakiegokolwiek działania lub zaniechania, które  
w czasie popełnienia nie stanowiło czynu zabronionego zgodnie z prawem krajo-
wym lub międzynarodowym. Na nikogo też nie można nałożyć kary surowszej, niż 
ta, która znajdowałaby zastosowanie w czasie popełnienia czynu zabronionego”.8  

Uregulowania zawarte w Karcie kreują podstawowe zasady kontradyktoryjne-
go postępowania karnego i precyzują zasadę powszechności dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości oraz zapewnia ochronę judykacyjną zarówno pokrzywdzonemu, 
jak i oskarżonemu na zasadzie poszanowania praw każdego człowieka.  

Z kolei, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych9 (dalej: 
Pakt) określa zasadę równości wszystkich osób przed sądami i trybunałami. „Każ-
dy ma prawo do słusznego (fair) i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy 
i niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co do za-
sadności każdego oskarżenia w sprawach karnych przeciw niemu oraz co do spo-
ru odnośnie do jego praw i obowiązków w sprawach cywilnych.(...), każda osoba 
oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, być uważna za niewinną aż do 
udowodnienia jej winy zgodnie z prawem”.10 Powyższe regulacje, o charakterze 
ogólnym, wypływają z generalnej zasady przyjętej przez pakt, podobnie jak w Kar-
cie, tj. zasady równości wobec prawa. 

W jednym z najważniejszych dokumentów międzynarodowych  traktujących 
o ochronie praw człowieka, Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka 
i podstawowych wolności11 (dalej: Konwencja) znajdujemy potwierdzenie po-
wszechności omawianych wyżej zasad dotyczących uprawnień przysługujących 
stronom w procesie karnym. Ogólnie rzecz biorąc i tu zagwarantowane jest prawo 
każdej osoby do słusznego i publicznego rozpatrzenia sprawy (a right to a public 
hearing) w rozsądnym czasie, przez niezawisły sąd ustanowiony na mocy prawa. 
Co do zasady wyrok sądu winien być ogłaszany publicznie, istnieje jednak możli-
wość wyłączenia jawności rozprawy. Konwencja powtarza zasadę przyjętą w Kar-
cie, że „każdego oskarżonego o popełnienie czynu zabronionego uważa się za 
niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z prawem”12 i nikt nie może 
być uznany winnym jakiegokolwiek przestępstwa karnego z tytułu jakiegokolwiek 
działania lub zaniechania, które w czasie popełnienia nie stanowiło czynu zabro-
nionego zgodnie z prawem krajowym lub międzynarodowym. Na nikogo też nie 
można nałożyć kary surowszej niż ta, która znajdowałaby zastosowanie w czasie 
popełnienia czynu zabronionego (ponowna zbieżność regulacji Karty i Konwencji). 

Regulacja postępowania przed organami państwowymi w krajach europej-
skich nie jest jednolita i trudno oczekiwać, by przepisy Konwencji kreowały ponad-
                                                           
7 Ibidem, art.10 
8 Ibidem, art.11, pkt. 1 i 2 
9 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 roku, Dz.U. z 1977 r. 
Nr 38, poz. 167 
10 Ibidem, art.14 ust. 2 
11 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950r., t.j.Dz. U. z 
1993 r., nr 61, poz. 284 oraz Dz. U. z 1998 r. nr 147, poz. 962 
12 Pakt, op. cit, art.6 pkt. 1 i 2 
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czasowy standard postępowania  z punktu widzenia ochrony praw człowieka. Za 
A. Redelbachem  należy przyjąć, iż niesformalizowane określenie zakresu ochrony 
w przepisie art. 6 Konwencji gwarantuje w rozstrzygnięciach Komisji Europejskiej-
Praw Człowieka (dalej: Komisja)i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: 
Trybunał)  rozwój i doskonalenie treści prawa do rzetelnego postępowania. Prawo 
dostępu do sądu jaki i zasady: niezawisłości i bezstronności sądu, procesu pu-
blicznego, poszanowania równości stron, ustalania prawdy obiektywnej i uzasad-
niania wyroku umacniają gwarancję pozycji jednostki jako strony w postępowaniu 
karnym.  

Komisja stoi na stanowisku, że sąd powinien funkcjonować w granicach prawa 
stanowionego przez władzę ustawodawczą. Na gruncie analizy orzecznictwa Try-
bunału przepis art. 6 Konwencji należy interpretować w ten sposób, że prawo do-
stępu do sądu dotyczy każdego, kto jest oskarżony w sprawie karnej (sprawa De-
weer p. Belgii)13 lub jeśli rozstrzyga się o jego prawach i obowiązkach cywilnych 
(sprawa Golder p. Wielkiej Brytanii).14 Ponadto, prawo to powinno być interpreto-
wane zgodnie z postanowieniami Protokółu 7 do Konwencji.15 Stanowi on, że każ-
dy uznany przez sąd za winnego popełnienia przestępstwa ma prawo do rozpa-
trzenia swojej sprawy przez sąd wyższy zarówno co do winy, jak i kary. Wyjątki od 
tego prawa mogą być stosowane w przypadku drobnych przestępstw, określonych 
w ustawie, lub w przypadkach, gdy dana osoba była sądzona w pierwszej instancji 
przez Sąd Najwyższy lub została uznana za winną i skazana w wyniku zaskarżenia 
wyroku uniewinniającego sądu pierwszej instancji.16 Za przeszkodę w dostępie do 
sądu uznano ekstremalnie wysokie koszty postępowania oraz brak dostępu do 
bezpłatnej  pomocy prawnej.  

Istotnym elementem prawa do sądu, zdaniem Trybunału, jest zasada kontra-
dyktoryjności postępowania, zasada równości broni. Strony w postępowaniu kar-
nym w równym stopniu mogą zgłaszać i bronić swoich argumentów, równą waż-
ność mają przedstawione przez nie środki dowodowe. Trybunał podkreślił, że sąd 
jest niezawisły, niezależny od władzy wykonawczej, od organów ustawodawczych 
i stron. Ten sam skład sędziowski może rozpatrywać i wyrokować w sprawie pod 
nieobecność oskarżonego i następnie z jego udziałem, w sytuacji, gdy orzeczenie 
jest ponownie skazujące (sprawa Stran Greek Refineries i Stratis Andreadis 
p. Grecji).17 

W sprawie karnej, jak i w cywilnej, datę końcową postępowania zakreśla za-
kończenie postępowania odwoławczego (lub przed Trybunałem Konstytucyjnym). 
Zdaniem Komisji państwo odpowiada zarówno za opóźnienia będące wynikiem 
działania sądów jak i zawinione przez inne organy władzy publicznej, jeśli są stro-
ną postępowania (Godard i Egron p. Francji).18 

                                                           
13 Sprawa Deweer p. Belgii, wyrok z dnia 27 lutego 1980 r., Seria A nr 35, s. 30, § 56; Podobne: sprawa 
Minelli p. Szwajcarii, wyrok z 25 marca 1983r., Seria A nr 62, s. 60-62,64 §§v27,30; Allenet de Ribe-
mont p. Francji, wyrok z dnia 10 lutego 1995r., Seria A nr 308 s. 21, §§35-36 
14 Sprawa Golder p. Wielkiej Brytanii, wyrok z dnia 21 lutego 1975r., Seria A nr 18  s.12 § 5 
15 Protokół Nr 7 z dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu do Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, Dz. U. z dnia 11 marca 2003 r., wszedł w życie 1.XI.1988 
16 Art. 2 ust. 2 Protokołu 
17 Sprawa Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis p. Grecji, wyrok z dnia 9 grudnia 1994r., seria A 
nr 301-B, s.25, §16 
18 Sprawa Godard i Egron p. Francji, raport Komisji z dnia 12 października 1989 r., skarga nr 10882/84, 
DR 67/5 
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Jawność postępowania Trybunał potraktował jako zasadę obowiązującą 
w społeczeństwach demokratycznych oraz potwierdzenie rzetelnej pracy sądu. 
Ogłoszenie wyroku zawsze powinno być jawne. Powodem wyłączenia jawności 
postępowania może być potrzeba ochrony tajemnicy zawodowej, życia prywatnego 
pacjentów, jednak sytuacja taka musi mieć ścisłe uzasadnienie w okolicznościach 
(sprawa Diennet p. Francji).19 

Materialnym warunkiem rzetelnego postępowania jest zobowiązanie sądów do 
uzasadniania wyroków (sprawa Ruiz Torija p. Hiszpanii).20 

Zakres stosowania postanowień Konwencji w sprawach karnych ogranicza się 
do oskarżenia w wytoczonej sprawie karnej. Trybunał więc w swej praktyce naj-
pierw poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy dana sprawa wiąże się z oskarżeniem. 
Istotne będzie więc określenie pojęcia „sprawa karna”, którym dla przykładu, objęto 
więzienne postępowanie dyscyplinarne (sprawa Campbell i Fell p. Wielkiej Bryta-
nii21), a także postępowanie w sprawach o wykroczenia (sprawa Öztürk p. Republi-
ce Federalnej Niemiec).22 

Należy podkreślić, że sytuację stron  w procesie karnym w świetle unormowań 
międzynarodowych wyznacza fundamentalna zasada równości wobec prawa każ-
dego człowieka. Szczególne uprawnienia uczestników procesu odnoszą się przede 
wszystkim do sytuacji oskarżonego w procesie. 
 

Uprawnienia strony wynikające z przepisów polskiego Kodeksu postę-
powania karnego 

Na gruncie polskiego prawa karnego procesowego każda strona postępowa-
nia musi posiadać: 

- zdolność procesową, a więc możność stania się stroną w procesie. Zdol-
ność ta może być zarówno bierna, jak i czynna; 

- zdolność do działań procesowych – możność podejmowania czynności   
procesowych osobiście albo przez pełnomocnika. Tej zdolności nie mają 
osoby ubezwłasnowolnione całkowicie  lub częściowo oraz niepełnoletnie. 

- legitymacje procesową – uprawnienie do występowania w roli konkretnej  
strony w konkretnej sprawie. 

 Według polskiego Kodeksu postępowania karnego , dział III23 (dalej: K.p.k.) 
stronami procesu są: 

 oskarżyciel publiczny  (art.45) i n.),  
 pokrzywdzony  (art.49 i n.) 

 oskarżyciel posiłkowy  (art. 53 i n.) -  w postępowaniu sądowym 
 oskarżyciel prywatny  (art.59 i n.)  - w postępowaniu sądowym 
 powód cywilny   (art. 62 i n.) 
 oskarżony  (art. 71 i n.) 
Oskarżycielem publicznym jest organ państwowy, który ma prawo wnieść 

i/albo popierać oskarżenie i w związku z tym staje się on uczestnikiem postępowa-
nia jurysdykcyjnego. Oskarżyciel publiczny przed wszystkimi polskimi sądami  
                                                           
19 Sprawa Diennet p. Francji, wyrok z dnia 26 września 1995 r., Seria A nr 325-A, s. 14-15,  §33 
20 Sprawa Ruiz Torija p. Hiszpanii, wyrok z dnia 9 grudnia 1994r., Seria A 303-A, s. 12-13, §30 
21 Sprawa Cambell and Fell p. Wielkiej Brytanii, wyrok z dnia 28 czerwca 1984r., Seria A nr 80, s. 35, 
§68 
22 Sprawa Ötzurk p. RFN, wyrok z dnia 28 kwietnia 2004r.,  Seria A nr 68, s.23, §45 
23 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego , Dz. U. nr 89 poz. 555 
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to prokurator, ale prawo wykonywania czynności oskarżyciela publicznego przy-
sługuje też innym organom w granicach ustawowego upoważnienia.24 Wszystkich 
oskarżycieli publicznych obowiązuje zasada bezstronności, tj. organy prowadzące 
postępowanie karne mają badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające 
zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Niestawiennictwo prokurato-
ra na rozprawę, jeśli jego udział jest obowiązkowy,25 powoduje, że rozprawa nie 
powinna się odbyć. 

Pokrzywdzony to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało 
bezpośrednio naruszone lub  zagrożone  przez przestępstwo.26Pokrzywdzonym 
może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie 
miała osobowości prawnej.27 Problem bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia 
dobra prawnego osoby pokrzywdzonej ogranicza zakres podmiotów będących 
pokrzywdzonymi w rozumieniu procesowego prawa karnego. Zakres ten byłby zbyt 
szeroki i obejmowałby „odległe związki z przestępstwem”.28 Pokrzywdzony może 
wystąpić w różnych rolach. W sprawach o przestępstwa wnioskowe od jego wnio-
sku zależy podjęcie ścigania. Ma on prawa przysługujące stronie w postępowaniu 
sądowym, jeśli występuje w rolach: oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i powo-
da cywilnego. 

Pokrzywdzony może być podmiotem procesu przede wszystkim w postępo-
waniu przygotowawczym. W tym stadium procesu jest on samodzielnym uczestni-
kiem procesu. Jako oskarżyciel posiłkowy, w sprawach ściganych z oskarżenia 
publicznego „pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela 
posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego”.29 Jego udział w roli 
oskarżyciela jest o tyle niezbędny, o ile leży to w interesie wymiaru sprawiedliwo-
ści. Decyzja o skierowaniu do sądu sprawy o przestępstwo publicznoskargowe 
należy przecież do oskarżyciela głównego. Obecnie, na gruncie przepisów K.p.k.30 
w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczę-
cia lub o umorzeniu postępowania, jeśli prokurator nadal nie znajduje podstaw  
do wniesienia aktu oskarżenia, to pokrzywdzony może w terminie miesiąca  
od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, 
dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz prokuratora. 

Gdy pokrzywdzony występuje w charakterze oskarżyciela prywatnego, wniósł 
do sądu akt oskarżenia, a prokurator następnie przyłączył się do postępowania w 
interesie społecznym, pokrzywdzony korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego. 
Prawo przyłączenia się do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego 
przysługuje pokrzywdzonemu tylko raz. Jeżeli oskarżyciel posiłkowy  zrzeknie się 
swoich uprawnień, nie może ponownie przyłączyć się do postępowania.31  Oskar-
życiel posiłkowy działa niezależnie od oskarżyciela publicznego, jednak ma on 
legitymację procesową wyłącznie do popierania oskarżenia. Odstąpienie od spra-
wy oskarżyciela głównego nie pozbawia uprawnień przysługujących oskarżycielowi 
ubocznemu.  
                                                           
24 art. 45 §  2 K.p.k. 
25 art. 46 K.p.k. 
26 art. 49 § 1 K.p.k. 
27 art. 49 § 2 K.p.k. 
28 W. Daszkiewicz: Proces karny. Poznań 1996r., s. 25 i n. 
29 art. 53 K.p.k. 
30art. 55 K.p.k. 
31 art. 57 K.p.k. 
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W sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego pokrzywdzony może jako 
oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie. Inny pokrzywdzony może  
w ten sam sposób, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, 
przyłączyć się do postępowania  (tzw. współuczestnictwo procesowe). Każdy  
z oskarżycieli prywatnych ma jednakowe prawa w procesie bez względu na to,  
czy sam wniósł skargę do sądu, czy przyłączył się do skargi innego pokrzywdzo-
nego. Oskarżyciel prywatny jest „panem procesu”,32 toczącego się w trybie prywat-
noskargowym aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego. W postępowaniu 
prywatnoskargowym możemy mieć do czynienia z wchodzi tzw. skargą wzajemną 
(oskarżyciel prywatny może być w tym samym procesie oskarżonym i odwrotnie). 

Powód cywilny to uboczna strona procesu karnego, związana z kwestią ma-
jątkową odpowiedzialności cywilnej spowodowanej przestępstwem, aż do rozpo-
częcia przewodu sądowego (powództwo adhezyjne cywilne może być zgłoszone 
już w postępowaniu przygotowawczym). 

Prokurator może wytoczyć na rzecz pokrzywdzonego powództwo cywilne, al-
bo wytoczone powództwo poprzeć. Pokrzywdzony staje się powodem cywilnym nie 
z chwilą  złożenia pozwu do sądu, ale dopiero z chwilą wydania postanowienia 
sądu o przyjęciu powództwa cywilnego. Decyzja dopuszczenia pokrzywdzonego 
do tej roli może być wyrażona per facta concludenta. Powód cywilny może jednak 
dowodzić tylko istnienia tych okoliczności, na których opiera  swoje roszczenie. 
Swoboda w dysponowaniu roszczeniem oraz wybór drogi dochodzenia przed są-
dem powinny być pozostawione pokrzywdzonemu. Niekiedy jako strony procesowe 
mogą, zamiast pokrzywdzonego, wystąpić inne strony, które „nabyły zdolność pro-
cesową pochodnie”33 (strona zastępcza, strona nowa). 

Oskarżony to osoba, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także 
osoba, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowa-
nia. Zgodnie z zasada „domniemania niewinności” uważa się go za niewinnego, 
dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzecze-
niem sądu. Istotna kwestią jest odróżnienie pojęcia „podejrzanego, jako osoby, co 
do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wyda-
nia takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do prze-
słuchania w charakterze podejrzanego”.34 Wobec oskarżonego, który uzyskał sta-
tus strony procesowej można podejmować czynności, które przedtem nie były do-
puszczalne (np. zastosować środki zapobiegawcze). Po wniesieniu oskarżenia do 
sądu oskarżony staje się stroną procesową równouprawnioną z oskarżycielem. 

 
Podsumowanie 
Założeniem europejskich standardów ochrony praw człowieka i polskiego pro-

cesu karnego jest kontradyktoryjność, tj. prowadzenie sporu równouprawnionych 
stron przed bezstronnym i niezawisłym sądem.35 Jedną z przesłanek zasady 
kontradyktoryjności jest również przejrzyste oznaczenie stron postępowania kar-
                                                           
32 R. Kmiecik, R. Skrętowicz: Proces karny. Lublin-Kraków 1996r., s. 12-14; S. Waltoś: Proces karny. 
Zarys systemu. Warszawa 2005r., s. 20 i n. 
33 R. Kmiecik, R. Skrętowicz, Ibidem, s. 27 
34 art.71 § 1 K.p.k. 
35 Kontradytoryjność procesu karnego oznacza istnienie przeciwstawnych sobie stron toczących spór 
oraz organu rozstrzygającego ten spór czyli oskarżyciel -oskarżony-organ procesowy, równouprawnie-
nie stron prowadzących spór oraz prawo stron do wpływania swoim zachowaniem na przebieg i wynik 
procesu. 
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nego. W postępowaniu przygotowawczym, którym kieruje prokurator, owa kontra-
dyktoryjność jest w pewnym zakresie ograniczona, co nie oznacza jednak, iż owe 
ograniczenia mogą naruszać istotę prawa do obrony. Stąd też zachowane są okre-
ślone uprawnienia obrońcy i oskarżonego w postępowaniu jurysdykcyjnym. Nato-
miast postępowanie przygotowawcze wszczynane jest i prowadzone przez organa 
ścigania niezależnie od czyjejkolwiek opinii i woli.36  

                                                           
36 Wyrok TK z dnia 17 lutego 2004r., sygn. SK 39/02 , Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, 
SA, NSA i TK nr 5/2004, poz. 41 
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Zbigniew Krzysztof KNOP 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO DUCHOWE CZŁOWIEKA 
 
 
Część I – Geneza zła  
 

„Przeciwnik wasz diabeł,  
jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 
Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu”.  

(1 P 5, 8-9) 
 
Od zarania dziejów ludzkości człowiek stawiał i stawia sobie pytania dotyczą-

ce otaczającego go świata i zjawisk, które towarzyszą jego życiu. Najczęściej sta-
wiane pytanie brzmi „ d l a c z e g o?”.  

Z nieustannie powtarzanego „dlaczego” powstaje niekończąca się litania py-
tań:  

- dlaczego ludzie chorują i cierpią? 
- dlaczego dzieci cierpią? 
- dlaczego ludzie umierają? 
- dlaczego niewinni ludzie giną w katastrofa i kataklizmach? 
- dlaczego prowadzone są wojny? 
- dlaczego ludzie zabijają ludzi? 
- dlaczego życie na ziemi jest takie ciężkie? 
- dlaczego jest tyle zła na świecie? 
- dlaczego…? 
Czy można dać wyczerpującą odpowiedzieć na pytanie: 
dlaczego istnieje na świecie zło i jak można się przed nim uchronić? 
Artykuł „Zagrożenia i bezpieczeństwo duchowe człowieka” stanowi próbę od-

powiedzi na to pytanie ukazując religijne aspekty zła i duchowego zagrożenia 
człowieka oraz sposoby zapewnienia człowiekowi bezpieczeństwa duchowego. 

Mam nadzieję, że cytowane teksty z Pisma świętego, hierarchów Kościoła, 
wybitnych teologów oraz dokumenty Nauczycielskiego Urzędu Kościoła pozwolą 
czytelnikom nie tylko poznać i zrozumieć genezę zła, ale także pomogą ustrzec się 
jego zgubnych skutków.  

 
Raj utracony 
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: 
stworzył mężczyznę i niewiast”. (Rdz 1,27) 
 
„Jahwe Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby upra-

wiał go i doglądał. A przy tym Jahwe dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego 
drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania 
dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»”. 
(Rdz 2,15-17)  
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„A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Jahwe 
Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy to prawda, że Bóg powiedział: Nie 
jedzcie owoców ze wszystkich drzew z tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała  
wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owo-
ce z drzewa tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest  
w środku ogrodu Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 
abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!  
Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak 
Bóg będziecie znali dobro i zło». (Rdz 3, 1-5) 

 
(…) Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był 

z nią; a on zjadł. (Rdz 3,6) 
 
„(…) Wtedy Jahwe Bóg rzekł do węża: «ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklę-

ty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; (…)». 
(…) Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię, niezmiernie wielkim trudem twej  

brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kiero-
wała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą». 

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: (…)  
przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: 
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie  
po wszystkie dni twego życia.  
Cierń i oset będzie ci ona rodziła, (…) 
W pocie więc oblicza twego 
będziesz musiał zdobywać pożywienie, 
póki nie wrócisz do ziemi, 
z której zostałeś wzięty (…)”. (Rdz 3, 14; 16; 17-19) 
 
Alfred Läpple w książce zatytułowanej „Od egzegezy do katechezy” tak tłuma-

czy skutki grzechu pierworodnego:  
„To nie Bóg stworzył zło, lecz człowiek swą wolną decyzją i swoim sprzeci-

wieniem wobec Boga spowodował zło ze wszystkimi jego skutkami. Według etiolo-
gii biblijnej cierpienie, choroba i śmierć nie uzasadnia się jakimś uniwersalnym 
defektem, na podstawie którego ostatecznie można by wnioskować o nieudolnym  
i kalekim Bożym dziele stworzenia. Grzech i jego skutki są raczej ceną lub – mó-
wiąc ściślej – nadużyciem wolności, jaką Bóg obdarzył człowieka stworzonego  
na Jego podobieństwo (Rdz 1,26-27) i wyróżnionego nią spośród wszystkich stwo-
rzeń”.1 

Papież Paweł VI w ogłoszonym 30 czerwca 1968 roku „CREDO” nauczał:  
„Wierzymy, że w Adamie wszyscy ludzie zgrzeszyli. Dlatego to wskutek pierworod-
nej winy przezeń popełnionej natura ludzka, wspólna wszystkim ludziom, została  
doprowadzona do tego stanu, w którym ponosi szkody stąd wynikłe. Nie jest to już 
ten stan, w jakim pierwsi rodzice, jako obdarzeni świętością i sprawiedliwością,  
znajdowali się i w którym człowiek wolny był od zła i śmierci. (…) 

                                                           
1 A. Läpple: Od egzegezy do katechezy. Stary Testament, t. I. Warszawa 1986, s. 53-54 
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Utrzymujemy za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny bywa przeka-
zywany przez rodzenie a nie naśladowanie i że jest własnym grzechem każdego”.2 

Niepodważalną naukę o grzechu pierworodnym oraz jego skutkach podaje 
Katechizm Kościoła Katolickiego: 

„396 (…) Drzewo „poznania dobra i zła” (Rdz 2,17) przywołuje symbolicznie 
nieprzekraczalna granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny 
uznać i z ufnością szanować. Zależy on od Stwórcy; podlega prawom stworzenia  
i normom moralnym, które regulują korzystanie z wolności. 

398 Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez  
to wzgardził Bogiem; wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom 
swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Stworzony w sta-
nie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego „przebóstwienia” przez Boga 
w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał „być jak Bóg”, ale „bez Boga i ponad 
Bogiem, ale nie według Boga”. 

399 Pismo święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nie-
posłuszeństwa. Adam i Ewa tracą natychmiast łaskę pierwotnej świętości. Boją się 
Boga, utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w Nim Boga zazdrosnego  
o swoje przywileje. 

407 (…) Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju 
panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech pierwo-
rodny pociąga za sobą „niewole panowania tego, który ma władzę śmierci, to jest 
diabła”. Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną skłonną do zła, 
jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności spo-
łecznej i obyczajów”.3 

Rodzi się pytanie: „dlaczego Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka  
od grzechu?”. 

Odpowiedź na nie możemy znaleźć, między innymi, w nauczaniu: 
św. Pawła „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” 

(Rz 5,20); 
św. Leona Wielkiego: „Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe  

dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona”;4 
św. Tomasza z Akwinu: „Nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka  

po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopusz-
cza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro”.5 

Soboru Watykańskiego II: przypomina w Konstytucji „Gaudium et spes”,  
że życie człowieka jest walką:  

„W ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom 
ciemności; walka ta zaczęta ongiś u początku świata trwać będzie do ostatniego 
dnia, według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek musi się trudzić, aby trwać  
w dobrym, i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osią-
gnąć jedności w samym sobie”.6  

 
                                                           
2 Insegnamenti di Paolo VI, (1968), 294-5 
3 Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum 1994, s. 99-102 
4 Św. Leon Wielki: Sermones, 73, 4: PL 54, 396 
5 Św. Tomasz z Akwinu: Summa theologiae, III, 1, 3, ad 3 
6 Sobór Watykański II, Konst. Gaudium et spes, s. 37 
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Dalej „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym” ukazu-
je optymistyczną wizję „nowego nieba i nowej ziemi”:  

„Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, 
w jaki sposób wszechświat zostanie zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego 
świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe 
mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi 
i przewyższy wszelkie pragnienie pokoju, jakie żywią serca ludzkie. Wtedy  
to po dokonaniu śmierci zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie i to co było 
wsiane w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec trwania miłości  
i jej dzieła całe to stworzenie, które Bóg uczynił dla człowieka, będzie uwolnione  
od niewoli znikomości”.7 

                                                           
7 Ibidem, s. 39 
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Wiesław OTWINOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

PODEJMOWANIE DECYZJI W SYTUACJACH TRUDNYCH – KRYZYSOWYCH 
 
 

„Zawsze będziesz miał przeciwne wiatry, 
jeśli nie znasz portu, do którego zmierzasz”. 

Seneka 

 
W sytuacjach trudnych – kryzysowych, które przebiegają bardzo szybko 

w sposób lawinowy, konieczne są szybkie i odpowiedzialne decyzje.  
Podejmowanie decyzji stanowi proceduralno – technologiczną cechę procesu 

zarządzania o wielorakich uwarunkowaniach ekonomicznych i psychologicznych.1 
Decyzja jest świadomym wyborem jednego z możliwych w danej sytuacji warian-
tów działania. 

Codziennie napotykamy w swoim życiu na skomplikowane sytuacje i podej-
mujemy różne decyzje, które są źródłem niepewności czy trudności w osiągnięciu 
pożądanego rezultatu. Radzenie sobie w takich sytuacjach nazywamy rozwiązy-
waniem problemu, podejmowaniem decyzji. 

W życiu każdego człowieka są bardzo ważne decyzje osobiste, ale decyzje 
instytucjonalne mają wymiar szczególny, gdyż warunkują sukcesy bądź niepowo-
dzenia większej grupy osób, społeczności, państwa, a nawet narodu. Decyzje te 
organizują, kierunkują i stymulują zbiorową pracę i zachowanie się ludzi w różnych 
sytuacjach życiowych. To jakość podejmowanych decyzji decyduje o powodzeniu 
bądź niepowodzeniu zadania, wzroście lub zastoju w danej dziedzinie, dlatego też 
wszystkie decyzje, a szczególnie w sytuacjach kryzysowych powinny być oparte na 
rzetelnej wiedzy, informacjach i wyobraźni decydenta. 

Decydowanie jest czynnością powszechną, którą każdy z nas musi codziennie 
podejmować między dobrem, a złem. Jest to jedna z cech człowieka jako „istoty 
myślącej”, która dąży do doskonalenia siebie i wszystkiego co go otacza. Każdy 
człowiek tworzy sobie własną wizję rzeczywistości, analizuje możliwe stany i wy-
biera właściwy sposób postępowania, który według jego przyczyni się do osiągnię-
cia obranego przez niego celu. Ale jak z obserwacji wynika nie zawsze człowiek 
podejmuje właściwe i trafne decyzje, często posiadane przez niego informacje jak 
i posiadane kompetencje oraz zdolności intelektualne nie wystarczają aby podjąć 
rozsądną i właściwą decyzję. 

Z każdym rodzajem działalności człowieka jest związane ryzyko wystąpienia 
niepożądanych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu oraz środowisku w którym 
żyjemy, przebywamy. Większość ludzi boi się ryzyka przy podejmowaniu decyzji 
i zazwyczaj zadawala się często łatwymi rozwiązaniami.  

Współczesny świat zarówno techniczny jak i gospodarczy funkcjonuje w sta-
łym zagrożeniu i poddawany jest różnym rodzajom możliwego ryzyka. Trudno jest 
uniknąć błędów w każdej dziedzinie ludzkich działań. Nawet ścisła kontrola, mają-

                                                           
1 J. Targalski: Podejmowanie decyzji. W: Organizacja i zarządzanie, pod red. A. Stabryły, J. Trzcińskie-
go. Warszawa 1986, s. 194 
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ca na celu wykrywanie błędów nie jest w stanie zapobiec błędnym decyzjom i dzia-
łaniom człowieka. 

Ryzyko musi być wpisane w menadżerskie decyzje i w żadnym przypadku nie 
może się przerodzić w strach przed ich podejmowaniem. Ale z tym jest różnie, 
zazwyczaj kiedy podejmujemy decyzje choćby nawet złą często obawiamy się,  
że zostaniemy wyśmiani przez innych. Często mamy wrażenie, że starszy stażem 
kolega czy koleżanka uważa nas za niedoświadczonych czy niedojrzałych. Unika-
jąc ryzyka i porażki z tym związanej, z którą należy się zawsze liczyć, często ak-
ceptujemy powszechnie stosowane rozwiązania, które z góry zakładając muszą 
przynieść nam sukces, gdyż w przeszłości okazały się one skuteczne. Zazwyczaj 
stawiamy sobie łatwe cele do osiągnięcia unikając ryzyka porażki, gdyż bardzo 
złożone problemy powodują u nas stres, i to jest jedna z przyczyn dla, której często 
ich unikamy i wybieramy często rozwiązania najłatwiejsze, mało skomplikowane i 
najszybsze w realizacji.  

Przy rozwiązywaniu problemów bardzo ważne znaczenie ma wiedza i zrozu-
mienie problemu. Ważne jest aby umieć przestawić się z myślenia analitycznego 
na myślenie kreatywne. Wiedza i zrozumienie problemu mają bardzo ważne zna-
czenie przy podejmowaniu decyzji, ale nawet jeśli dysponujemy bardzo sprawnym 
umysłem, możemy napotkać na pewne trudności. 

„Ważne jest nie to co posiadasz, lecz jak to wykorzystujesz”, przytoczony 
zwrot jest bardzo trafny, choć nie bierze pod uwagę wiedzy specjalistycznej. 

Decyzje w sytuacjach trudnych, kryzysowych nie mogą być podejmowane tyl-
ko na podstawie doświadczenia, wyczucia i intuicji czy tzw. „mądrości życiowej”, 
lecz muszą być dobrze przemyślane i przygotowane do wykorzystania metod na-
ukowych. Jak słusznie zauważa J. Kozielecki praktyka wykazuje, że decydenci, 
którzy opierają się tylko na doświadczeniu czyli tzw. mądrości życiowej podejmują 
często błędne decyzje, które doprowadzają do fatalnych w skutkach następstw. 
Jak widać powodzenia w podejmowaniu decyzji nie gwarantują ani intuicje, ani 
zdrowy rozsądek, ani też wrodzona inteligencja. Obecnie podejmowanie decyzji 
staje się coraz trudniejsze i bardziej złożone, gdyż świat wartości ludzi jest coraz 
bogatszy, środowisko życia i działania zmienne i trudne do eksploracji, a liczba 
wyborów coraz większa. Dotyczy to zarówno decyzji podejmowanych przez poje-
dynczego człowieka, zespoły jak i decyzji związanych z zarządzaniem kryzyso-
wym, gdzie decyzje polegają na rozwiązywaniu problemów, określonym wykorzy-
staniu sił i środków, jakimi dysponują instytucje i jakie można wykorzystać do osią-
gnięcia założonych celów.  

Dzisiaj aby podejmować racjonalne decyzje osobiste i kierownicze w tym 
i w zarządzaniu kryzysowym trzeba coraz częściej korzystać z wiedzy naukowej, 
gdyż nauka obecnie ma znaczny dorobek w zakresie teorii podejmowania decyzji. 
Dzisiaj możemy mówić już o trzech teoriach dotyczących  tego problemu tj. teorii 
normatywnej, psychologicznej i socjologicznej.  

Teoria normatywna tzw. klasyczny model podejmowania decyzji jest wykorzy-
stywany po to aby przedstawić kierownikom rozwiązania optymalne (rys.1). Decy-
denci podejmując decyzje mają pełną informację o sytuacji decyzyjnej i możliwych 
wariantach, są w stanie skutecznie usunąć niepewność, by podjąć właściwą decy-
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zję w warunkach niepewności oraz umieją racjonalnie i logicznie ocenić wszelkie 
aspekty sytuacji decyzyjnej.2 

 
 

 
 

 

 

 

 
Rysunek nr 1. Klasyczny model podejmowania decyzji. 
Żródło: Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 288 
 
Teoria psychologiczna jest zbiorem twierdzeń o rozwiązywaniu zadań decy-

zyjnych przez ludzi, którzy realizując ten proces dążą do osiągnięcia pewnych sta-
nów rzeczy. Próbuje ona przewidywać i wyjaśniać procesy decyzyjne człowieka, 
zwracając szczególną uwagę na jego zachowanie się w czasie rozwiązywania 
problemu decyzyjnego.3 

Teoria socjologiczna bada uwarunkowania i formułuje zalecenia odnośnie po-
dejmowania decyzji w kontekście interakcji społecznych w organizacji oraz stoso-
wanego w niej stylu kierowania. Szczególnie interesuje się takimi problemami jak 
decyzje kierownicze jako składnik roli zawodowej kierownika, czynniki determinują-
ce decyzje kierownicze, decyzje indywidualne a decyzje zespołowe, sposoby prze-
kazywania decyzji.4  

Administracyjny model decyzyjny (opisowy) obrazuje istniejący stan rzeczy. 
Dostarcza on kierownikowi szereg informacji potrzebnych do podjęcia decyzji. Mo-
del ten zakłada, że podejmujący decyzje dysponują niepełną i niedoskonałą infor-
macją, są czasem ograniczeni w swej racjonalności i mają skłonność do zadowa-
lania się przy podejmowaniu decyzji  pierwszym rozwiązaniem (rys.2). 

Proces podejmowania decyzji odbywa się w różnych okolicznościach 
i warunkach, różne są tego przeszkody. Podejmując decyzje musimy zdawać 
sprawę z tego, że każda sytuacja jest inna, ale wszystkie jednak charakteryzują 
wspólne cechy: zaskoczenie, niewystarczająca ilość informacji (szczególnie w tym 
momencie gdy jest duże zapotrzebowanie na nią), nienadążanie organizacji 
w reagowaniu na wydarzenia, utrata kontroli nad sytuacją, panika5. Przyczyną 
większości tych przeszkód są dynamiczne zmiany w otoczeniu, powodujące wzrost 
niepewności i ryzyka. Wiele błędów jakie są popełniane wynika z ułomności czło-
wieka, z wyboru rozwiązań bardzo prostych nie wymagających większego wysiłku 
i aktywności.  

„Często stosowaną metodą jak piszą J. Stoner i Ch. Wankel jest wybór możli-
wości niewiele różniącej się od dotychczasowych zasad postępowania (...) gdy 
kierownicy wybierają narastające dostosowanie istnieje nikłe prawdopodobieństwo 

                                                           
2 R. W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 2008, s. 288 
3 J. Penc: Decyzje w zarządzaniu. Kraków 1996, s. 10 
4 Ibidem, s. 10 
5 Administracja wobec sytuacji kryzysowych, materiały z polsko – kanadyjskiej konferencji w Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej w dniach 6-8 maja 1998 r. 
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rozważenia nowych pomysłów; zapewne poświęci się perspektywiczne korzyści na 
rzecz zysków krótkookresowych”6. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Rysunek nr 2. Administracyjny model podejmowania decyzji 
Żródło: Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 294 

 
Podejmując decyzje zawsze należy kierować się realizmem, przeciwstawiającym 

się wszelkim postaciom arogancji i ryzykanctwa. Trzeba pamiętać, że tylko niewie-
dza czyni człowieka pewnym i zarozumiałym i że jego wielkość polega na poczuciu 
odpowiedzialności. Zawsze należy działać rozważnie, ale nie należy unikać sytuacji 
trudnych, stosowania asekuranctwa, lecz należy kierować się zasadą mądrości, któ-
ra jest sztuką wyboru. 

„Mądry człowiek dawkuje sobie tyle złudzeń, ile nadziei, by w świetle ludzi  
i rzeczy znajdować potrzebną równowagę”.7  

Kiedy podejmujemy decyzję, zobowiązujemy się do pewnego sposobu postę-
powania i bierzemy na siebie odpowiedzialność i wynikające z jej konsekwencje. 
Wszystkie decyzje kierownicze powinny się odznaczać szczególnie wysoką jako-
ścią i zawsze powinny być podejmowane ze świadomością, że to właśnie od nich 
zależy sukces albo porażka. W związku z powyższym wszystkie decyzje kierowni-
cze muszą: 

- przewidywać różne możliwe rozwiązania, formy i warunki danego rodzaju 
działalności oraz zarządzania; 

- być podejmowane we właściwym czasie; 
- uwzględniać realne możliwości tzn. odrzucać nadmierny optymizm 

i przesadną ostrożność; 
- być wynikiem rzetelnych obliczeń, analiz i wnikliwego rozważenia wszel-

kich okoliczności; 
- być skuteczne, szybko i umiejętnie doprowadzone do wykonawców, zro-

zumiane i zaakceptowane przez nich.  
Przy wprowadzaniu konkretnego rozwiązania w życie, aby mieć pewność,  

że dane rozwiązanie jest właściwe i przyniesie oczekiwane efekty, należy : 
1) Zaplanować i przygotować się do wprowadzenia rozwiązania w życie: 

a. Nakreślić plan działania: 
i. konieczne działania, 
ii. harmonogram działań, 

                                                           
6 J.A. F. Stoner, Ch. Winkler: Kierowanie, s. 137 
7 J. Szczepański: Sprawy ludzkie. Warszawa 1998, s. 255 
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interesowi organizacji 
albo nie 
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iii. potrzebne zasoby (jakie, kiedy, ile), 
iv. środki do zwalczania niekorzystnych zjawisk, 
v. kierowanie działaniem. 

b. Dokonać przeglądu planu, celem upewnienia się, że jest bezbłęd-
ny i dokładny. 

c. Zapewnić, aby zasoby były dostępne na czas. 
d. Przeprowadzić instruktaż i przeszkolić osoby zainteresowane; upewnić 

się czy dysponują odpowiednimi informacjami, umiejętnościami  
i cechami potrzebnymi do pomyślnego wprowadzenia rozwiązania 
w życie. 

2) Realizować działania i monitorować sytuację: 
a. Nadzorować osobiście działania. 
b. Monitorować ich realizację i efekty. 
c. Czuwać nad pomyślnym przebiegiem działań pokonując nieprze-

widziane przeszkody i błędy. 
3) Dokonać przeglądu i analizy podjętych działań. 

a. Porównać wyniki działań z oczekiwanymi wynikami. 
b. Określić rozbieżności (pozytywne lub negatywne) i przeanalizować 

je w celu wyeliminowania ich na przyszłość. 
c. W razie konieczności  podjąć właściwe działania w celu skorygo-

wania wszelkich działań. 
Obowiązkiem państwa, w tym głównie administracji rządowej i samorządowej 

jest posiadanie adekwatnych do każdej sytuacji kryzysowej rozwiązań systemo-
wych odpowiedniego prawa oraz struktur i narzędzi pozwalających na sprawne 
działanie w sytuacjach kryzysowych. Jest to tym ważniejsze, że działania w sytu-
acjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych przebiegają zwykle w warunkach 
olbrzymiego napięcia, stresu, ograniczonego dostępu do informacji i wysokiego 
ryzyka. 

Cykl decyzyjny zespołu zarządzania kryzysowego, który obejmuje procesy 
myślowe i działania wszystkich stałych i czasowych grup roboczych, przebiega 
w czterech fazach decyzyjnych tj. ustalenia położenia, planowania, stawiania za-
dań i kontroli (rys.3). 

Faza decyzyjna ustalenie położenia ma na celu przygotowanie wojewodzie, 
staroście, wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta jasnego i przejrzystego ob-
razu sytuacji na podstawie którego będzie mógł ocenić sytuację, dokonać analizy 
zadania, wypracować warianty działania, podjąć decyzję, sprecyzować zamiar, 
opracować lub skorygować plan reagowania kryzysowego, postawić zadania wy-
konawcom i kontrolować ich wykonanie.8 

W trakcie tej fazy analizowane są informacje własne, informacje wpływające 
i informacje zdobywane.9 

Faza decyzyjna planowanie obejmuje następujące po sobie etapy tj. ocenę 
sytuacji kryzysowej, podjęcie decyzji i sprecyzowanie zamiaru przez wojewodę, 
starostę, wójta, burmistrza prezydenta miasta, korektę posiadanego planu reago-

                                                           
8 E. Nowak: Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007, s. 113 
9 Informacje własne pochodzą z dokumentów planistycznych, przepisów prawnych, instrukcji oraz opracowa-
nych  wcześniej „banków danych”. Informacje wpływające pochodzą z meldunków sytuacyjnych, komunikatów, 
zarządzeń bieżących od obywateli czy z mediów, prasy lokalnej. Informacje zdobywane pochodzą z rozpoznania 
specjalistycznego, rekonesansów oraz wymiany informacji. 
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wania kryzysowego oraz opracowanie rozporządzeń, zarządzeń i decyzji admini-
stracyjnych dla podległych i podporządkowanych podmiotów wykonawczych. De-
cyzja jest odzwierciedleniem woli wojewody, starosty, wójta, burmistrza, prezyden-
ta miasta dotyczącej prowadzenia działań, operacji w określony sposób. Natomiast 
zamiar działania jest opisem sposobu wykonania zadań i tego co w rezultacie ma 
być osiągnięte. 

Faza decyzyjna stawianie zadań ma na celu doprowadzenie do wykonawców 
zadań wynikających z przyjętego zamiaru działania. Zadania stawiane przez woje-
wodę, starostę, wójta, burmistrza, prezydenta miasta są stawiane osobiście  
na specjalnej odprawie. Mogą być stawiane również przy wykorzystaniu technicz-
nych środków łączności, lecz muszą być potwierdzone pisemnym dokumentem  
i odnotowane w Dzienniku działania centrum zarządzania kryzysowego. 

Faza decyzyjna kontrola ma na celu sprawdzenie efektów faz planowania 
i stawiania zadań oraz sposobu ich wdrażania w życie. 
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KONTROLA 
 

                                                                                                
                                                                                            Meldunki                       
 
 

USTALENIE POŁOŻENIA 

PLANOWANIE 

Ocena sytuacji kryzysowej 

Analiza zadania 

Ocena czynników wpływających na wykonanie 
zadania i opracowania wariantów działania 

Rozważenie wariantów działania 

Porównanie wariantów działania 

Podjęcie decyzji 
 i ZAMIAR WOJEWODY 

(starosty, wójta) 

Korekta planu reagowania kryzysowego 

Informowanie operacyjne 

Odprawa koordynacyjna 

Opracowanie rozporządzeń, zarządzeń, 
decyzji administracyjnych 

STAWIANIE ZADAŃ 

Wydanie rozporządzeń, zarządzeń, 
decyzji administracyjnych 
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Zbigniew DZIEMIANKO 
Artur MALEC 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
PROCES DECYZYJNY DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH  
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 
„Proces decyzyjny – wykonywana w sytuacji decyzyjnej przez decydenta se-

kwencja czynności, na którą składa się sformułowanie (zdefiniowanie) problemu 
decyzyjnego, rozwiązanie sformułowanego problemu i wdrożenie podjętej decy-
zji.”1 

Kierowanie to złożona i wielofunkcyjna działalność sztabów (zespołów, grup) 
różnych szczebli organizacyjnych, jest to złożony proces informacyjno – zasilenio-
wy. Wywnioskować można, iż proces kierowania można potraktować jako cykl 
decyzyjny. Podstawowymi funkcjami tego procesu, którym odpowiadają etapy  
i czynności właściwych faz procesu decyzyjnego są: planowanie działań kryzyso-
wych, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. 

Kierowanie obejmuje proces planowania, organizowania, stawiania zadań  
i kontrolowania działania sił i środków oraz wykorzystania przydzielonych im zaso-
bów dla osiągnięcia określonych celów, związanych w czasie pokoju – z przygoto-
waniem, a w czasie kryzysu z bezpośrednim prowadzeniem działań kryzysowych. 

Proces kierowania określany jest jako całokształt zamierzonej działalności 
przełożonego i jego organów kierowania, realizowany w ramach określonego sys-
temu kierowania, zapewniający wysoką gotowość i należne przygotowanie sił  
i środków do osiągnięcia celów działania oraz kierowanie siłami i środkami w cza-
sie wykonywania zadań. 

Kierowanie siłami i środkami jest procesem ciągłym, realizowane powinno być 
przez jedną osobę przez cały okres prowadzenia działań kryzysowych. 

Na poziomie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) 
przedsięwzięcia związane z procesem decyzyjnym powinny być realizowane przez 
komórki organizacyjne, zespoły i osoby funkcyjne stanowiska kierowania. Proces 
decyzyjny jest to łańcuch operacji na zbiorach danych, informacji i winien być trak-
towany jako cykl składający się z powtarzalnych faz, etapów i czynności. Istotą 
procesu jest podejmowanie decyzji – działanie oparte na rezultatach twórczego 
sposobu myślenia, stanowiące ciąg rozwiązań określonych sytuacji. 

W cyklu procesu decyzyjnego wyróżniamy cztery fazy, do których powinno się  
zaliczyć: ustalanie sytuacji kryzysowej; planowanie działań kryzysowych; stawianie 
zadań; kontrola realizacji zadań. 

Pierwszą z czterech faz cyklu procesu decyzyjnego realizowanych we wszyst-
kich komórkach organizacyjno – funkcjonalnych i przez wszystkie osoby funkcyjne 
stanowiska kierowania jest ustalenie sytuacji kryzysowej w określonym (danym) 
czasie. Faza ta charakteryzuje się uzyskiwaniem, zbieraniem, segregowaniem, 
analizowaniem, przechowywaniem, wartościowaniem, porównywaniem i przedsta-
wianiem wszelkiego rodzaju informacji danej sytuacji kryzysowej oraz warunków 
prowadzenia działań. 

                                                           
1 M. Strzoda: Wybrane terminy z zakresu dowodzenia i zarządzania. Warszawa 2002, s. 69 
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Ustalenie sytuacji kryzysowej stanowi istotną podstawę do wyciągnięcia wła-
ściwych wniosków, co do przyszłych podjętych działań. Należy podkreślić,  
że w trakcie ustalenia położenia powinny być oceniane i przedstawiane informacje 
posiadane, wpływające i zdobywane. Informacje posiadane i zdobywane pocho-
dzić będą z tych samych źródeł.  

Informacje wpływające to wszelkiego rodzaju wytyczne, zarządzenia i inne 
dokumenty od przełożonego nadrzędnego szczebla. 

W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę informacje posiadane (istnieją-
ce) i wpływające, następnie będą one w sposób ciągły uzupełniane przez informa-
cje zdobywane. Do podstawowych źródeł branych pod uwagę na potrzeby ustale-
nia sytuacji kryzysowej należą meldunki. Należy je podzielić na okresowe i doraź-
ne. Posiadane i wpływające informacje to obraz sytuacji, który może być przedsta-
wiony w różnych postaciach. Mogą to być: mapy sytuacyjne; różnego rodzaju tabe-
le i wykresy; diagramy, schematy organizacyjne; inne dokumenty pomocnicze. 

Jak sama nazwa wskazuje meldunki okresowe składane powinny być do prze-
łożonego w odpowiednim terminie za ustalony przedział czasowy. Meldunki doraź-
ne składa się po zaistniałej sytuacji, o której niezwłocznie należy powiadomić prze-
łożonego. Może on być złożony ustnie przez techniczne środki łączności a następ-
nie potwierdzony formą pisemną. 

Podkreślić należy, iż istotą wymienionych przedsięwzięć jest fakt, że mają one 
doprowadzić do stworzenia Staroście maksymalnie wyrazistego obrazu sytuacji  
na podstawie, którego może on ją ocenić, podjąć decyzję, postawić zadania i kie-
rować posiadanymi w dyspozycji siłami i środkami. Po ustaleniu sytuacji kryzyso-
wej i przeprowadzonej analizie powinien być wykonany plan pracy. 

„Plan pracy to pomocniczy dokument planistyczny określający zasadnicze 
przedsięwzięcia działalności dowództwa oraz terminy ich realizacji, koordynuje 
także współpracę poszczególnych komórek organizacyjnych”.2  

Przed wykonaniem planu pracy powinno się przeprowadzić kalkulację czasu, 
jaki jest potrzebny na realizację wszystkich przedsięwzięć począwszy od otrzyma-
nia wytycznych od przełożonego bądź zaistniałej sytuacji kryzysowej do stawiania 
zadań przez Starostę. Z kalkulacji czasu wynikać będzie plan pracy Starosty.  
Jest to przedsięwzięcie mające na celu skalkulowanie posiadanego czasu na reali-
zacje całej problematyki przygotowania działań oraz podzielenie posiadanego cza-
su w taki sposób, aby można było wykonać czynności planistyczno – organizacyj-
ne. W kalkulacji powinien być uwzględniony i zapewniony czas na przygotowanie 
sił do wykonania postawionych zadań kryzysowych. Plan pracy wykonuje się  
w formie tabelarycznej, który odzwierciedla czynności poszczególnych osób funk-
cyjnych do realizacji w danym przedziale czasowym. 

W zespołach i grupach powinno się wykonać harmonogramy przedsięwzięć,  
w których określa się wykonawcę, czynność oraz termin realizacji zasadniczych 
zadań. Drugą fazą procesu decyzyjnego jest planowanie działań kryzysowych.  
Z jednej strony jest to funkcja kierowania zaś z drugiej strony procesem projekto-
wania działalności. Wywnioskować należy, iż jest to proces dochodzenia do prze-
widywań i decyzji, jakie zawarte będą w planie3. Realizacja fazy planowania jest  
to nic innego jak wypracowanie typowej koncepcji gdzie czas, zastanowienie się  
                                                           
2 Ibidem, s. 64 
3 Ibidem, s. 62. Efekt procesu planowania w formie konstrukcji myślowej, graficznej lub pisemnej zawie-
rające zwykle określony sposób osiągnięcia celu działania zorganizowanego. 
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i znajomość danego zagadnienia są warunkami niezbędnymi do jego realizacji.  
W trakcie fazy planowania dokładnym analizom i ocenom podlega zadanie, jakie 
mamy do wykonania oraz wszelkie czynniki wpływające na jego wykonanie. W tej 
fazie mogą powstać warianty działania posiadanych sił i środków do użycia, na-
stępnie szczegółowo rozważane i porównywane w celu stworzenia Staroście jak 
najlepszych warunków do podjęcia decyzji. W fazie planowania podejmowana jest 
decyzja oraz powinien być sformułowany i wygłoszony przez Starostę zamiar. 

Starosta musi konstruować swój plan elastycznie w celu zapewnienia sobie 
pewności działania, nawet podczas raptownie zmieniającej się sytuacji kryzysowej. 
Plany zasadnicze i plany następnych działań mogą uwzględniać możliwe zmiany 
i wkomponowywać je bezpośrednio do poszczególnych etapów (faz) działania. 

Sukces w działaniach kryzysowych będzie wynikał ze skupienia niezbędnych 
sił i środków w decydującym miejscu i czasie. Często będzie to możliwe tylko po-
przez zmniejszenie potencjału posiadanych sił i środków w innym miejscu.  
Co za tym idzie, w czasie planowania działań kryzysowych należy uwzględnić roz-
sądne dysponowanie posiadanymi siłami i środkami odpowiednio do zadań, gwa-
rantujące osiągnięcie powodzenia opanowania sytuacji kryzysowej. 

Fazę planowania można podzielić na cztery następujące po sobie etapy.  
Są to: 

- ocena sytuacji kryzysowej, 
- podjęcie decyzji, 
- sporządzenie planu działania, 
- sporządzenie zarządzenia kryzysowego. 
Ocena sytuacji kryzysowej to fragment procesu decyzyjnego zajmujący spe-

cjalne miejsce w fazie planowania – „to logiczne rozumowanie w czasie, którego 
sztab uwzględnia wszelkie okoliczności mające wpływ na sytuację i podejmuje 
decyzję, co do działań, jakie należy podjąć w celu wykonania zadania”.4 

W ocenie sytuacji kryzysowej powinny być zaangażowane wszystkie zespoły, 
komórki organizacyjne stanowiska kierowania PCZK, ale wiodącą rolę odgrywać 
powinien zespół planowania i kierowania. Na stanowisku kierowania wymagane 
jest skoordynowanie i pełna współpraca wszystkich zespołów i grup. Celem tego 
etapu jest dogłębne zrozumienie przez wszystkie osoby funkcyjne zadania, jakie 
musi być zrealizowane w czasie sytuacji kryzysowej, poszukiwania najlepszego 
sposobu rozwiązania problemu oraz stworzenie i ciągłe uaktualnianie obrazu sytu-
acji na bazie, którego podjęta będzie decyzja. 

W trakcie oceny sytuacji ważnym elementem będzie szczegółowa ocena 
czynników wpływających na wykonanie zadania, opracowanie, rozważenie i po-
równanie wariantów działania sił i środków, a w konsekwencji stworzenie Staroście 
warunków do podjęcia decyzji. Prowadzenie oceny sytuacji obejmuje działania,  
w których partycypują wszystkie niezbędne osoby funkcyjne PCZK. Tworząc wa-
rianty w dużym stopniu wykorzystywane będą informacje zgromadzone i otrzymy-
wane. 

Ocena sytuacji kryzysowej będzie realizowana poprzez następujące przed-
sięwzięcia: analiza zadania; odprawa informacyjna zagrożenia kryzysowego (bądź 
sytuacji kryzysowej); ocena czynników wpływających na wykonanie zadania; opra-

                                                           
4 Ibidem, s. 55 
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cowanie wariantów działania sił i środków i ich porównanie; sporządzenie wstęp-
nego zarządzenia kryzysowego (sytuacji kryzysowej jeżeli jest to konieczne). 

 „Analiza to element fazy przetwarzania informacji w czasie, którego następuje 
myślowe wyodrębnienie cech, części lub składników badanego zjawiska, przed-
miotu.”5 

„Analiza zadania to „element działalności podczas procesu podejmowania de-
cyzji polegający na: zrozumieniu otrzymanego zadania w świetle zamiaru przeło-
żonego i celu realizowanego przez przełożonego, zrozumieniu miejsca i roli podle-
głych sił.”6 Jest to pierwsza czynność fazy planowania i etapu oceny sytuacji kry-
zysowej. Sposób przeprowadzenia analizy i wnioski, jakie się wyciągnie będą miały 
zasadniczy wpływ na organizację i dalszą prace wszystkich zespołów, grup stano-
wiska kierowania. Jako czynność w przebiegu oceny sytuacji uściśla, co i w jakim 
celu należy wykonać, aby zrealizować zadanie. Aby wyciągnąć stosowne wnioski, 
należy sprecyzować szereg innych pytań: Jakie jest zadanie? Co muszę wykonać, 
aby zrealizować zadanie? Czy i jeśli tak to, jakie są ograniczenia swobody działa-
nia? 

Z analizy wyciąga się wnioski, które formułuje się w postaci: sprecyzowanego 
zadania; kryteriów do porównania wariantów działania; wytycznych do pracy wyni-
kających z wstępnej kalkulacji czasu; zadań do pracy zespołów i grup PCZK. 

Produktem końcowym analizy jest sprecyzowanie zadania oraz myśli wiodą-
cej, która powinna zawierać stan końcowy do jakiego dąży się podczas działań 
kryzysowych. Jest to odzwierciedlenie celu działania i wysiłku sił. Myśl wiodąca 
wskazuje cele jakie należy osiągnąć i nie może ograniczać swobody działania 
podwładnym, musi być zwięzła i jasna, skupia wokół siebie pracę całego kierownic-
twa. 

Starosta określając sprecyzowane zadanie powinien to zrobić tak, aby podać, 
kto, co, gdzie, kiedy i w jakim celu powinien wykonać natomiast w myśli wiodącej, 
określa krótko i jednoznacznie, co podległe siły muszą zrobić, aby wykonać zada-
nie. Wynik analizy zadania oraz sprecyzowane zadanie stanowić będzie podstawę, 
wytyczne do dalszej pracy dla grup i zespołów związane z planowaniem działań 
kryzysowych. 

Sprecyzowane zadanie stanowi:  
1) Zadanie główne (zadania zawarte w zarządzeniu kryzysowym przełożone-

go jak i wynikające z przeprowadzonej analizy); 
2) Zadania wycinkowe (zadania wynikające, postawione w zarządzeniu kry-

zysowym przełożonego); 
3) Zadania wycinkowe wynikające z analizy (zadania, które wynikły w czasie 

prowadzenia analizy zadania). 
Wszystkie zadania wycinkowe muszą być uwzględnione przez zespoły i grupy 

w trakcie opracowywania wariantów wykonania zadania. 
Starosta analizę zadania może przeprowadzić w następujący sposób: wspól-

nie z Grupą Starosty PCZK; z pomocą tylko Kierownika PCZK, wybranych innych 
osób funkcyjnych lub też samodzielnie. 

Bez względu na sposób jej przeprowadzenia wnioski z analizy zadania czynią 
podstawę do sformułowania wytycznych przekazywanych podczas odprawy infor-

                                                           
5 Ibidem, s. 5 
6 Ibidem 
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macyjnej sytuacji kryzysowej, której celem jest zapoznanie osób funkcyjnych sta-
nowiska kierowania z sytuacją kryzysową, wnioskami z analizy zadania oraz wy-
danie wytycznych do dalszej pracy. Zgodnie z planem pracy odprawę tę przygoto-
wuje i prowadzi Kierownik PCZK. 

W trakcie odprawy, ze względu na jej miejsce i rolę w fazie planowania oraz 
wpływ na dalszy przebieg procesu decyzyjnego, należy przekazać następujące 
informacje: wnioski z ustalenia sytuacji kryzysowej i ogólne wnioski z analizy zada-
nia we wszystkich obszarach zainteresowania; organizację pracy na stanowisku 
kierowania, której dokonuje Kierownik PCZK, na podstawie wytycznych Starosty. 

Zakres i treść informacji mogą być różne, powinny one jednak zawierać, co 
najmniej: myśl wiodącą; zadania, które zapewnią skupienie pracy zespołów i grup 
zgodnie z intencjami Starosty; czas zakończenia oceny sytuacji, co będzie ozna-
czało czas odprawy decyzyjnej; postawienia zadań; sprecyzowane zadania wła-
snego; kryteria do porównania wariantów działania. 

W odprawie powinni wziąć udział: Starosta i osoby funkcyjne niezbędne do 
wypracowania decyzji (tab. 1). 

 
Tabela nr 1. Układ odprawy informacyjnej sytuacji kryzysowej. 

p. 
Zagadnienie Omawiający 

U

Uwagi 

1. Wprowadzenie Kierownik CZK 

2. Przedstawienie sytuacji kryzysowej. Kierownik CZK 

3. 

Ocena terenu i warunków atmosferycz-

nych. 

Szef zespołu planowania i kie-

rowania 

4. 

Aktualna sytuacja oraz ocena sił i 

środków biorących udział w działaniach 

kryzysowych 

Szef zespołu planowania i kie-

rowania 

5. Ocena sytuacji logistycznej. 
Szef zespołu zabezpieczenia 

logistycznego 

6. Problemy, ograniczenia. 
Szefowie zespołów planowania i 

zabezpieczenia logistycznego 

7. 

Wnioski z kalkulacji czasu, wytyczne do 

planowania. 
Kierownik CZK 
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8. Sprecyzowanie zadania własnego. Starosta 

9. 

Wytyczne do wstępnego zarządzenia 

przygotowawczego, inne zadania dla 

poszczególnych komórek funkcjonal-

nych stanowiska kierowania Powiato-

wego CZK (wytyczne do planowania) 

Kierownik CZK 

10. Zakończenie. Starosta  

Źródło: opracowanie własne 
 
W czasie odprawy przedstawiana jest sytuacja kryzysowa (zadania), położe-

nie sił i środków oraz krótka charakterystyka terenu i wpływ warunków atmosfe-
rycznych na realizację zadań kryzysowych. 

Kierownik PCZK podczas wprowadzenia przedstawia cel odprawy informacyj-
nej sytuacji kryzysowej oraz myśl wiodącą. Realizując następny punkt wprowadza 
wszystkich w sytuacje kryzysową. Następne osoby funkcyjne w swoich wystąpie-
niach przedstawiają:  

Szef zespołu planowania i kierowania przedstawia: teren oraz wpływ warun-
ków atmosferycznych na realizację zadań; możliwości wykorzystania jednostek 
straży pożarnej; możliwości wykorzystania jednostek policji; potrzeby wykorzysta-
nia żołnierzy jednostek wojskowych; oceny sytuacji wykonania zadania posiada-
nymi siłami i środkami; rejony (planowanych) działań sił i środków; możliwości za-
bezpieczenia rejonów; możliwości wyznaczenia dróg ewakuacyjnych; możliwości 
wyznaczenia dróg objazdu rejonów objętych działaniami kryzysowymi; rejony ewa-
kuacji prywatnych dóbr materialnych z miejsc objętych sytuacjami kryzysowymi. 

Cała przedstawiona ocena powinna znaleźć odzwierciedlenie na mapie sytu-
acyjnej zespołu planowania i kierowania działaniami. Ilość i dokładność informacji 
przedstawionej na mapie zależy od specyfiki danego zespołu. Dąży się do posia-
dania na tym dokumencie tylko te informacje, które są niezbędne do pracy, stosu-
jąc zasadę „Nie zaciemniania obrazu położenia na mapach sytuacyjnych”. Ponadto 
na mapie zaznaczone będą stanowiska kierowania sił poza militarnych oraz sta-
nowiska dowodzenia grup, zespołów operacyjnych policji i wojska. 

Szef zespołu zabezpieczenia logistycznego na odprawie informacyjnej sytu-
acji kryzysowej powinien przedstawić odpowiedzi na zadane sobie wcześniej pyta-
nia: Kiedy i gdzie należy skupić główny wysiłek zabezpieczenia materiałowego, 
technicznego i medycznego realizacji działań kryzysowych? Jakie należy wykonać 
główne zadania zabezpieczenia materiałowego, technicznego i medycznego  
w czasie organizacji i prowadzenia działań kryzysowych? 

Odpowiadając sobie na te pytania i referowanie odpowiedzi w czasie odprawy 
spowoduje iż, przedstawiony będzie pełny obraz potrzeb do realizacji. Chcąc pra-
widłowo realizować działania w sferze zabezpieczenia logistycznego działań nie-
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zbędne jest zorganizowanie i przeprowadzenie rekonesansu w czasie, którego 
można wstępnie określić: miejsca przyjęcia środków transportowych; rozdział środ-
ków transportowych, ewakuacyjnych itp.; zaopatrywanie realizujących zadania sił; 
rejony rozwinięcia punktu medycznego; 

Przewidzieć i uwzględnić: górne granice wskaźników potrzeb materiałowych; 
gdzie nastąpi większe zużycie środków materiałowych; ograniczenia czasowe. 

Ocenić sytuację logistyczną ustalając przybliżone dane dotyczące: liczebności 
osób poszkodowanych i ich potrzeby na: dostawy zaopatrzenia, usługi medyczne, 
gospodarczo – bytowe, transportowe, pomoc socjalną; bilansu zaopatrzenia,  
z uwzględnieniem aktualnego stanu jego zapasów, prognozowanych potrzeb lud-
ności (osób) poszkodowanych na dostawy zaopatrzenia oraz planowanych dostaw 
(ze szczebla nadrzędnego oraz współdziałających sąsiadów); rozmieszczenia za-
pasów zaopatrzenia, czasu ich uzupełnienia, ewentualnej ewakuacji z rejonów 
potencjalnych zagrożeń oraz sposobów dystrybucji; bilansu usług gospodarczo – 
bytowych, z wyszczególnieniem rodzajów świadczonych usług, zapotrzebowania 
na te usługi oraz własnego potencjału wykonawczego i potrzeb wzmocnienia. 

Dokładne planowanie prowadzone jest przez specjalistów wszystkich grup ze-
społu. Osoby funkcjonalne odpowiedzialne za: zaopatrzenie, usługi gospodarczo – 
bytowe, transport, ewakuację medyczną, przedsięwzięcia sanitarno – higieniczne 
i przeciw epidemiologiczne, zaopatrzenie w sprzęt, materiały medyczne itp. wnikli-
wie dokonują analizy, co pozwoli ustalenie ogólnych potrzeb zaopatrzeniowych 
poszkodowanej ludności (osób) w strefach zagrożeń. Konieczność jest również 
określenia skali (zakresu) usług logistycznych, jakie będą do zrealizowania w po-
szczególnych fazach. Szczególnie niezbędne jest ustalenie priorytetów, które nale-
ży niezwłocznie przekazać jednostkom wykonawczym do realizacji. Priorytety  
do działania będą wydane poprzez tzw. wstępne zarządzenie przygotowawcze, 
które jest opracowane i wydane po odprawie informacyjnej sytuacji kryzysowej. 

Po wystąpieniach szefów zespołów i grup Kierownika PCZK przedstawi wyniki 
z analizy zadania. W formie wytycznych będzie to oznaczało jak zostanie ukierun-
kowana praca osób funkcyjnych stanowiska kierowania w zakresie planowania 
działań kryzysowych oraz przygotowania wstępnego zarządzenia kryzysowego.  

Wstępne zarządzenie kryzysowe ma charakter informacji „do wiadomości”. 
Umożliwia przygotowanie w określonym czasie odpowiedniej ilości informacji oraz 
daje możliwość jej wymiany z ościennymi powiatami i nie jest jednorazowym. Może 
on być stosowany w całym cyklu procesu decyzyjnego. 

Wytyczne do dalszej pracy mogą zawierać inne wskazówki w zależności  
od zadania, czynnika czasu oraz doświadczenia osób funkcyjnych i jego zgrania 
jako całości np. siły i środków straży pożarnej, policji, służb medycznych i innych 
planowanych do wykorzystania w działaniach kryzysowych z powiatów ościennych; 
określenie możliwości wydzielenia sił i środków jednostek wojskowych; niezbędne 
informacje dotyczące np. rejonów ewakuacji, skażenia ujęć wody pitnej; określenie 
wstępnej propozycji zabezpieczenia przed zniszczeniem obiektów budowlanych 
(zabytki, muzea itp.); możliwości transportowe MPK i PKS do ewakuacji ludności, 
itp.; jakie informacje powinny być podane do wiadomości publicznej aby nie wpro-
wadzić chaosu a ukierunkować społeczeństwo do realizacji przedsięwzięć związa-
nych np. z ewakuacją, dostosowania się do poleceń funkcjonariuszy itp.; możliwo-
ści i sposoby ochrony ludności, dobytku i środków materiałowych przed oddziały-
waniem lub wpływem osób trzecich itp.; inne niezbędne ważne informacje. 
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Na odprawie informacyjnej sytuacji kryzysowej w zależności od czasu, jakim 
dysponuje Starosta może zabrać głos więcej osób funkcyjnych, a jest to uwarun-
kowane tym, jakie elementy w działaniach kryzysowych będą wykorzystywane. 
Czas odprawy nie powinien przekraczać 30 minut. 

Celem oceny czynników wpływających na wykonanie zadania i ustalenia dzia-
łania sił i środków jest zidentyfikowanie i szczegółowa ocena tych czynników, które 
w różny sposób wpływać będą na realizację zadania oraz ustalenie kilku realnych 
sposobów jego wykonania, czyli wariantów działania sił i środków. Ocena czynni-
ków wpływających na wykonanie zadania obejmuje: ocenę sytuacji kryzysowej; 
ocenę sił i środków; ocenę otoczenia (warunki terenowe i atmosferyczne na obsza-
rze działań kryzysowych); ocenę innych czynników, które należy wziąć pod uwagę 
(np. czas, pora roku). 

Istotą oceny sytuacji kryzysowej jest ustalenie najbardziej prawdopodobnego 
w danej sytuacji sposobu (sposobów) jego działania. Jeżeli jest to niemożliwe, 
należy dążyć do określenia wariantu najgroźniejszego dla danej sytuacji kryzyso-
wej. 

W ramach oceny sił i środków poddaje się wnikliwej analizie: ukompletowanie 
i poziom wyszkolenia; rodzaj posiadanego sprzętu i wyposażenia; zakres i rodzaj 
dostępnej pomocy; możliwości zabezpieczenia logistycznego; wsparcie przez inne 
siły (powiaty ościenne); wyszkolenie i doświadczenie sztabów kryzysowych. 

W celu realistycznej oceny sił można wykonać i wykorzystać dodatkowy po-
mocniczy „Wykaz sił i środków”. Prowadzony w sposób ciągły a zawartość infor-
macji uzależniona jest od zakresu odpowiedzialności danego zespołu. 

Wnioski, jakie wyciągnęliśmy z oceny sił i środków dadzą nam wynik końcowy 
możliwość przeciwstawienia posiadanego potencjału do zaistniałej sytuacji kryzy-
sowej, z uwzględnieniem możliwych zmian tych potencjałów w czasie i przestrzeni. 

Istotą oceny otoczenia (terenu) jest zidentyfikowanie pozytywnego 
i negatywnego wpływu, jaki będą miały warunki terenowe i atmosferyczne. 

Ocena terenu powinna być dokonana z uwzględnieniem: możliwości użycia 
ciężkiego sprzętu; sieci drogowej do przemieszczania sił i środków, wykonania 
objazdów, zaplanowania ewakuacji itp.; miejsca terenu na które maja wpływ wa-
runki atmosferyczne; punkty, rejony kluczowe (których opanowanie spowoduje 
uzyskanie przewagi w dalszych działaniach kryzysowych). 

Duże znaczenie na wykonywanie zadań kryzysowych przez siły i środki mają 
warunki atmosferyczne. Te same warunki pogodowe w jednej sytuacji będą wpły-
wały pozytywnie a w innej sytuacji negatywnie. Przykładowo opady atmosferyczne 
negatywnie wpłyną na realizację zadań powodziowych bądź innych gdzie wprowa-
dzenie ciężkiego sprzętu nie będzie możliwe (tereny podmokłe) w czasie prze-
mieszczania po drogach gdyż opady będą miały wpływ na przejezdność dróg.  

Ocena czynnika czasu ma znaczenie szczególne dla rozwiązania przez sztab 
kryzysowy problemu zsynchronizowania trzech elementów: sił, przestrzeni i czasu, 
to znaczy zidentyfikowania rozwiązań pozwalających posiadać wystarczające siły 
w odpowiednim miejscu (przestrzeń) i we właściwym czasie. 

Wytyczne z odprawy oraz wnioski z analizy zadania i oceny czynników wpły-
wających na wykonanie zadania zespoły przystępują do opracowania wariantów 
działania. Powinno się je opracować w formie „szkiców – planów działania”. 
Wspomniane szkice – plany działania są niczym innym jak ogólnym zarysem wy-
konania zadania, w którym powinno się określić kolejność i sposób wykonania 
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zadania, koncentracji głównego wysiłku oraz powinno się dokonać wstępnego po-
działu sił i środków. W czasie opracowywania wariantów działania nie jest narzu-
cona ich ilość. 

Każdy wygenerowany szkic – plan działania (wariant) powinien spełniać na-
stępujące warunki: prowadzić do wykonania zadania; być wykonalny (przy użyciu 
posiadanych w dyspozycji sił i środków); być kompletny (odpowiadać na pytania:, 
kto, co, gdzie, kiedy, jak i w jakim celu?). 

Plan powinien zawierać: siły przewidziane do wykonania zadania kryzysowe-
go; miejsce i sposób koncentracji głównego wysiłku; kolejność i sposób wykonania 
zadania kryzysowego. 

Jeżeli jest wystarczająco dużo czasu powinno się przeprowadzić odprawę ko-
ordynacyjną sytuacji kryzysowej (tab. 2), w celu zapoznania Starosty i osoby funk-
cyjne PCZK z opracowanymi wariantami. 

 
Tabela nr 2. Układ odprawy koordynacyjnej sytuacji kryzysowej. 

p. Zagadnienie Omawiający Uwagi 

1. Wprowadzenie Kierownik CZK  

2. Przypomnienie zadania i myśli wiodącej. Kierownik CZK  

3. Zmiany w sytuacji mające wpływ na realizacje 
zadań. 

Szef grupy kiero-
wania 

 

4. Warianty działania opracowane przez Zespół 
planowania i kierowania. 

Szef zespołu pla-
nowania i kierowa-
nia 

 

5. Uwagi. Szefowie zespołów 
 

6. Wnioski z kalkulacji czasu. Kierownik CZK 
 

7. Dodatkowe wytyczne do planowania. Kierownik CZK 
 

8. Zakończenie. Starosta / kierownik 
CZK 

 

Źródło: opracowanie własne 
 
Odprawę przygotowuje i prowadzi Kierownik PCZK omawiając w pierwszej ko-

lejności zmiany, jakie zaistniały w czasie mające wpływ na realizację zadania. 
Starosta może zaaprobować opracowane warianty działania, zgłosić swoje 

uwagi, spostrzeżenia, nakazać je zmodyfikować lub nakazać niektóre z nich od-
rzucić. 

Rozważanie wariantów nie jest to nic innego jak ustalenie słabych i silnych 
stron poszczególnych wariantów wykonania zadania. Jest to określenie zdarzeń, 
jakie mogą mieć miejsce podczas realizacji danego wariantu działania, od jego 
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rozpoczęcia aż do osiągnięcia celu, czyli wykonania zadania. W czasie rozpatry-
wania wariantów działania powinno zastosować się symulację przyszłych działań 
zgodnie z przyjętymi wariantami. Symulacja jest próbą identyfikacji przyszłych wy-
darzeń zgodnie z formułą „akcja – reakcja – przeciwreakcja”.7 

Wynikiem symulacji powinny być wnioski dotyczące: zmian możliwości sił  
i środków w czasie i przestrzeni; potrzeb w zakresie zabezpieczenia logistycznego 
sytuacji kryzysowej; potrzeb w zakresie wsparcia z powiatów ościennych; prawdo-
podobnej zmiany sytuacji kryzysowej; wpływu terenu na działania sił; obszarów  
i punktów o kluczowym znaczeniu; decydujących wydarzeń i czasu, itp. 

Wynik symulacji dostarczy istotnych danych do kolejnego etapu pracy sztabu 
kryzysowego, jakim jest porównanie wariantów działania. 

W trakcie porównywania wariantów działania dąży się do odrzucenia tych  
z nich, które są nie realne w wykonaniu np. z powodu braku możliwości zabezpie-
czenia logistycznego lub innych powodów niezależnych od Starosty. Wybór jedne-
go wariantu i postawieniu wytycznych dla zespołów i grup do dalszej pracy kończy 
przebieg odprawy koordynacyjnej. Wyłonienie wariantu, który będzie polecany 
Staroście kończy czynność oceny sytuacji kryzysowej. 

Zgodnie z planem pracy w odpowiednim czasie przychodzi pora na przepro-
wadzenie odprawy decyzyjnej.  

Celem odprawy jest stworzenie Staroście warunków do „podjęcia decyzji”  
oraz samo jej podjęcie, w oparciu o rekomendowany wariant przez Kierownika 
PCZK. Przedstawiane są najważniejsze i decydujące czynniki tak, aby mógł on na 
podstawie otrzymanych informacji, podjąć właściwą decyzję. Do informacji tych 
należą niewątpliwie dane przygotowane przez szefów zespołów. Zgodnie z planem 
przebiegu odprawy (tab. 3), w szefowie zespołów prezentują sposób użycia (wyko-
rzystania) sił i środków. 

Celem a zarazem produktem finalnym odprawy decyzyjnej jest zaakceptowa-
nie przez Starostę przedstawionego mu przez sztab kryzysowy wariantu i ogłosze-
nie go jako swojej decyzji. Na bazie tej decyzji Starosta określa swój zamiar dzia-
łania, który zawiera myśl wiodącą.  

Zamiar działania to przedstawienie sposobu osiągnięcia celu, czyli zobrazo-
wanie jak, zgodnie z jego decyzją sztab kryzysowy ma zaplanować przyszłe dzia-
łanie i co w wyniku tego chce osiągnąć. 

Zamiar ten Starosta przedstawia uczestnikom na koniec odprawy decyzyjnej, 
udzielając w razie potrzeby dodatkowych wytycznych do dalszej pracy. Podczas 
jego przedstawiania, zamiar powinien być notowany przez osobę wyznaczona  
z Zespołu planowania i kierowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Zespół autorski: Podręcznik dowódcy batalionu. Warszawa 2006 s.96 
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Tabela nr 3. Układ odprawy decyzyjnej sytuacji kryzysowej8 

p. Zagadnienie Omawiający Uwagi 

1. Wprowadzenie.  Kierownik CZK 

2. Zadanie własne i myśl wiodąca. Kierownik CZK 

3. Ocena sytuacji kryzysowej9 Szef zespołu planowania i 
kierowania 

4. Ocena sytuacji logistycznej Szef zespołu zabezpieczenia 
logistycznego 

5. 
Przedstawienie wariantów działania. 
Wskazanie wariantu rekomendowane-
go. 

Szef zespołu planowania i 
kierowania 

6. Pytania do uczestników odprawy. Starosta 

7. Podjecie decyzji i ogłoszenie zamiaru Starosta 

8. Zakończenie. Kierownik CZK 

             Źródło: opracowanie własne 
 
Starosta wygłaszając zamiar powinien w nim zawrzeć następujące informacje: 

sposób wykonania zadania (fazy, etapy); skupienie głównego wysiłku (punkt cięż-
kości, rejony kluczowe); podział sił; priorytety wykorzystania sił i środków wsparcia 
i zabezpieczenia działań. 

Zamiar działania jest przedstawieniem przez Starostę sposobu osiągnięcia ce-
lu, innymi słowy zobrazowanie jak, zgodnie z jego decyzją sztab kryzysowy ma 
zaplanować przyszłe działanie i co powinno się w wyniku tego działania osiągnąć. 
Koniec odprawy decyzyjnej sytuacji kryzysowej kończy tym samym etap oceny 
sytuacji. 

Dokonanie wyboru jednego z przedstawionych wariantów działania i ogłosze-
nie przez Starostę jako zamiaru na koniec odprawy decyzyjnej kończy tym samym 
etap oceny sytuacji. 

Sporządzenie planu działania stanowi podstawę do przygotowania zarządze-
nia kryzysowego. Plan działania przedstawiony w formie graficznej powinien za-
wierać wszystkie informacje wymienione przez Starostę w trakcie ogłaszania za-
miaru działania. 

                                                           
8 Opracowanie własne. 
9 Jeżeli Starosta jest zorientowany w sytuacji kryzysowej, jeśli czas jest ograniczony można pominąć 
punkt 3, 4 odprawy decyzyjnej sytuacji kryzysowej. 
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Plan działania zawiera zazwyczaj: grupę informacji narzuconych przez przeło-
żonego; grupę niezbędnych informacji sytuacyjnych, np. potrzebne informacje do-
tyczące sił i środków; informacje decyzyjne - kto, co, gdzie i kiedy. 

Sporządzenie planu działania stanowi podstawę do przygotowania i opraco-
wania Zarządzenia Kryzysowego wraz z załącznikami. 

Zanim zostanie wydane zarządzenie kryzysowe można wcześniej przygoto-
wać i wydać przygotowawcze zarządzenie kryzysowe, które będzie kierowane do 
określonych wykonawców w celu wcześniejszego przygotowania sił i środków do 
wykonania zadań kryzysowych. Ilość szczegółów zawartych zależy od czasu  
i środków komunikowania oraz danych, które uważa się niezbędne do przekaza-
nia. Układ przygotowawczego zarządzenia kryzysowego jest taki sam jak samo 
zarządzenie kryzysowe. Różnica polega na umieszczeniu we właściwych punktach 
informacji, które już są określone i umożliwią proces planowania przez podwład-
nych. Stosowanie przygotowawczych zarządzeń kryzysowych uzależnione jest od 
ograniczonego czasu posiadanego na przygotowanie działań oraz daje nam moż-
liwość równoległego planowania działań kryzysowych na różnych szczeblach ad-
ministracji państwowej. Jest to pierwsza „fizyczna” oznaka zastosowania metody 
równoległego planowania, to jej rzeczywisty wybór musi nastąpić już jako rezultat 
analizy zadania. 

Opracowanie zarządzenia kryzysowego pozwali na przejście do trzeciej fazy 
cyklu procesu decyzyjnego – stawiania zadań. Poprzez zarządzenie kryzysowe 
Starosta wyraża wolę w celu spowodowania konkretnych działań przez podwład-
nych. Zarządzenie kryzysowe powinno być opracowane w formie dokumentu pi-
semnego uzupełnionego graficznymi i pisemnymi załącznikami. 

W opracowaniu zarządzenia kryzysowego współuczestniczą wszystkie ko-
mórki organizacyjne PCZK. Zarządzenie kryzysowe powinno być krótkie i zrozu-
miałe. Starosta określa w nim: kto, co, jak i kiedy ma wykonać. 

W zarządzeniu kryzysowym powinny być uwzględniając następujące punkty: 
1) Sytuacja kryzysowa. 
2) Zadanie. 
3) Realizacja zadania kryzysowego. 
4) Zabezpieczenie logistyczne działań kryzysowych. 
5) Kierowanie i łączność. 
Stawianie zadań ma na celu tworzenie sprzyjających warunków do skutecznej 

realizacji przedsięwzięć działań kryzysowych i polega na przekazaniu wykonaw-
com (jednostkom wykonawczym) zadań wynikających z decyzji podjętej przez 
Starostę. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczyna się po zakończeniu opraco-
wywaniu Zarządzenia Kryzysowego, które po podpisaniu trafia do wykonawców. 
Najlepszym sposobem stawiania zadań jest osobiste ich przekazanie przez Staro-
stę na stanowisku kierowania PCZK. Czynność tę można już realizować w czasie 
odprawy decyzyjnej, na której Starosta będzie wygłaszał zamiar. Z zamiaru będą 
już wynikały zadania dla podwładnych. 

 Osobiste przekazanie zadań spowodowane jest to dwoma zasadniczymi 
przesłankami: po pierwsze, osobisty kontakt pozwala na dokładne przekazanie 
zadania oraz umożliwia szybkie i jednoznaczne wyjaśnienie ewentualnych wątpli-
wości; po drugie, umożliwia to sprawdzenie stopnia zrozumienia zadania. 

Kontrola zapewnia ciągłość tego procesu, gdyż jej rezultaty stanowią podsta-
wę do uaktualniania posiadanych danych o sytuacji, czyli ustalania położenia. Ce-
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lem kontroli jest ustalenie stanu rzeczywistego, sprawdzenie efektów (skutków) 
dotychczasowego planowania i postawienia zadań oraz sposobu ich wprowadza-
nia w życie. W czasie dobrze zorganizowanej kontroli można dostatecznie wcze-
śniej wykryć przyczyny niezgodności realizowanych zadań z zaplanowanymi. Kon-
trolę można realizować w formie bezpośredniej pośredniej, czyli poprzez inne oso-
by wyznaczone przez Starostę. 

Przygotowanie starannie kontroli, użycie określonych i właściwych sposobów 
stanowi obszar odpowiedzialności całego starostwa oraz jedno z priorytetowych 
zadań sztabu kryzysowego w zakresie wspomagania sprawowania kierowania 
przez Starostę.  

Kontrolę realizuje się poprzez: ustanowienie elementów kierowania i koordy-
nacji działań; monitorowanie sytuacji kryzysowej działań; podejmowanie działań 
zmniejszających rozbieżność między zaplanowanymi działaniami a stanem rze-
czywistym. 

Udogodnienie efektywność sprawowania kontroli jest jednoznaczny, wyrazisty 
podział odpowiedzialności między określonymi poziomami kierowania. Całokształt 
przedsięwzięć porównania stanu zaplanowanego ze stanem rzeczywistym osiąga 
się poprzez monitorowanie realizacji zadań kryzysowych. W ramach odpowiedzial-
ności rozliczeniowo – kontrolnej każdy przełożony może osobiście dokonać prze-
glądu bądź stworzyć grupy kontrolne. Grupy te działają w celu upewnienia przeło-
żonego, iż jego Zarządzenie Kryzysowe zostało prawidłowo odebrane i są we wła-
ściwy sposób wykonywane. Wszystkie dane z przeprowadzonej kontroli powinny 
być zapisywane w dzienniku działań kryzysowych oraz zobrazowane na mapach 
sytuacyjnych.  
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Przemysław BURY 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

WYPADKI W MIEJSCU PRACY – ZASADY POSTĘPOWANIA  
I DOCHODZENIA POWYPADKOWEGO 

 
 
Wprowadzenie 
Wypadki przy pracy to zdarzenia niepożądane i niestety nieuniknione.  

Ze względu na powszechne ryzyko ich występowania mają wymiar nie tylko szkody 
indywidualnej, ale i społeczny oraz makroekonomiczny. Międzynarodowa Organi-
zacja Pracy (ILO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do ok. 270 milionów 
wypadków przy pracy, z czego 350 tys. to wypadki śmiertelne (prawie 1 tys. dzien-
nie). W Polsce średnio w ciągu roku wypadkom przy pracy ulega ponad 85 tys. 
osób, w tym ponad tysiąc osób ulega wypadkom ciężkim, a prawie 500 pracowni-
ków ponosi śmierć (czasowy trend kierunkowy wskazuje na tendencję malejącą).1  

Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy poszkodowany pracow-
nik, a także pracownik będący świadkiem takiego zdarzenie w zakładzie pracy. 
Zgłoszenie wypadku powinno wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej. 
Pracodawca w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia zobowiązany jest 
wszcząć dochodzenie powypadkowe, na które składają się kolejno następujące 
etapy: zabezpieczenie miejsca wypadku, zawiadomienie o wypadku, powołanie 
zespołu powypadkowego, przeprowadzenie postępowania przez zespół powypad-
kowy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, zatwierdzenie protokołu powy-
padkowego, zarejestrowanie wypadku, sporządzenie karty statystycznej dla GUS. 
Zasadnicze etapy postępowania zostały szczegółowo scharakteryzowane i stano-
wią merytoryczną treść prezentowanego opracowania. 
 

Wypadki urazowe 
Zgodnie z obowiązującym prawem w zakładach pracy są badane i rejestro-

wane wyłącznie wypadki urazowe. Nie rejestruje się natomiast, poza nielicznymi 
wyjątkami, wydarzeń wypadkowych, które nie powodują urazów u pracowników, a 
skutkują jedynie szkodami materialnymi. Znacznie większa w porównaniu do wy-
padków urazowych liczba wydarzeń wypadkowych bezurazowych powoduje, że 
analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych może być niezmiernie cennym 
źródłem informacji o przyczynach i przebiegu wypadków przy pracy, które można 
wykorzystać w prewencji. Aby taka analiza była możliwa należy zgromadzić jak 
najwięcej informacji o takich wydarzeniach. Związane jest to z wdrożeniem w 
przedsiębiorstwie odpowiednich procedur ich rejestrowania oraz podjęciem działań 
mających na celu motywowanie pracowników do zgłaszania takich wydarzeń.2,3 

Pierwsze wyniki badań relacji zachodzących między wskaźnikami wypadków 
urazowych i wydarzeń wypadkowych bezurazowych w postaci trójkąta wydarzeń 
wypadkowych przedstawił H. Heinrich w 1931 r. (rysunek nr 1). Późniejsze badania 
i analizy danych rejestrowanych w przedsiębiorstwach potwierdziły opisaną zależ-
ność.  
                                                           
1 GUS. Wypadki przy pracy. Wyd. GUS, Warszawa 2006 
2 www.mpips.gov.pl 
3 www.rop.sejm.gov.pl 

http://www.mpips.gov.pl
http://www.rop.sejm.gov.pl
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Rysunek nr 1. Proporcja zdarzeń wypadkowych urazowych do bezurazowych. 
Źródło: www.wypadek.pl 

 
Ponadto wykazano podobieństwo przebiegu sekwencji zdarzeń oraz ich przyczyn 
prowadzących do poważnych urazów i tych, które powodują tylko straty materialne, 
drobne urazy lub tylko możliwość powstania urazu. 
 

Badanie okoliczności wypadku zawodowego 
W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy bardzo istotnym elementem po-

stępowania powypadkowego jest rzetelne zbadanie jego okoliczności i przyczyn. 
Zespół powypadkowy w swej pracy winien kierować się opisanymi poniżej zasa-
dami i wytycznymi. 

Decyzję o tym, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy i czy ewentual-
nie zachodzą okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń, podejmuje wy-
łącznie zespół powypadkowy lub w trybie odwoławczym II instancja – sąd pracy. 
Skład zespołu powypadkowego jest dwuosobowy, przy czym pracodawca może 
włączyć (w określonych sytuacjach) do zespołu osobę, która nie jest pracownikiem 
zakładu, ale posiada uprawnienia inspektora bhp. W sytuacji, gdy wypadek przy 
pracy zdarzył się na terenie obcego zakładu pracy, badanie okoliczności i przyczyn 
wypadku przeprowadza zakład macierzysty z udziałem przedstawiciela zakładu, na 
terenie którego zaistniał wypadek. Na wniosek zakładu macierzystego, pracodaw-
ca, u którego zdarzył się wypadek, przeprowadza badanie okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pomocy zespołu w składzie przewidzianym do badania wypadków 
„własnych” a następnie przekazuje dokumentację macierzystemu zakładowi, który 
na tej podstawie podejmuje decyzję, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy i spo-
rządza ostateczny dokument uprawniający do świadczeń (tj. protokół powypadko-
wy). Za prawidłowość działania zespołu powypadkowego odpowiedzialność ponosi 
pracodawca. Naruszenie wymogów art. 234 i 236 Kodeksu pracy jest wykrocze-
niem przeciwko prawom pracowniczym i zagrożone jest karą grzywny do 5.000 zł. 
W jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „jednym z podsta-
wowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, 

http://www.wypadek.pl
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jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku 
z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca 
zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego 
zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do wypad-
ku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą” (2002. 04. 25 wyrok NSA II SA 
3189/01). Zespół powypadkowy jest zatem zobowiązany ustalić: 

- czy wypadek jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.); 

- czy nie zachodzą okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń z tytu-
łu wypadku (np. wypadek spowodowany wyłącznym niedbalstwem pra-
cownika, wypadek jako następstwo działania na terenie zakładu pracy po 
spożyciu alkoholu); 

- jakie są bezpośrednie i pośrednie przyczyny wypadku, stan maszyn i urzą-
dzeń, stan stanowiska pracy, prawidłowość stosowania technologii i sto-
sowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposób sprawowania 
nadzoru, prawidłowość przeszkolenia pracownika w zakresie bhp itp.; 

- wnioski profilaktyczne, których realizacja zapewni usunięcie stwierdzonego 
zagrożenia. 

Stwierdzenia zawarte w protokole powypadkowym wymagają uzasadnienia 
oraz załączenia dowodów stanowiących podstawę podjętych ustaleń. Jest to istot-
ne szczególnie w sytuacji, gdy wyłączna przyczyna leży po stronie poszkodowane-
go, a zakład spełnił wszystkie wymagania określone przepisami bhp, łącznie z 
prawidłowym sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem pracy. Dokumentację 
powypadkową, która nie zawiera określenia przyczyny wypadku, należy traktować 
jako niekompletną - nie powinna być ona zatwierdzona przez pracodawcę. Praco-
dawca zatwierdza protokół powypadkowy w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. 
Poszkodowany pracownik, a w razie jego śmierci uprawniony członek rodziny 
zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie lub 
sprostowanie protokołu powypadkowego (na podstawie art. 189 KPC). Z powódz-
twem takim w imieniu i interesie poszkodowanego pracownika może również wy-
stąpić organizacja związkowa działająca u pracodawcy. Prawidłowo sporządzony 
protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy (art. 244 § 2 KPC), którego 
treść jest dowodem tego, że miały miejsce opisane w nim fakty oraz że zakwalifi-
kowano je jako wypadek przy pracy, co potwierdza orzecznictwo sądowe.4 

Odszkodowania i świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują 
pracownikowi, jeżeli pracodawca udowodni, że wyłączna przyczyną wypadku było 
naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, 
spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz w przypadku, gdy 
pracownik będący w stanie nietrzeźwości przyczynił się w znacznym stopniu do 
wypadku. Powyższe okoliczności nie zwalniają od obowiązku zgłoszenia i rozpa-
trywania tych wypadków w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. W przy-
padku śmierci pracownika spowodowanej wypadkiem przy pracy świadczenia 
przysługują rodzinie niezależnie od faktu, że wyłączną przyczyną wypadku było 
świadome i umyślne naruszenie przepisów bhp lub stan upojenia alkoholowego. 

                                                           
4 Np. 1999.05.25 wyrok SN II UKN 658/98 OSNP 2000/15/594 
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W celu ustalenia profilaktycznych wniosków powypadkowych, szczególnie 
w sytuacjach skomplikowanych, pracodawca może powołać specjalistów (bie-
głych). Nie wchodzą oni w skład zespołu powypadkowego, a jedynie opracowują 
ekspertyzy lub zgłaszają dodatkowe wnioski w sprawie. Koszty związane z ustala-
niem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.5 

Warto pamiętać, że nie istnieje przedawnienie obowiązku dokonania ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wypadek zgłoszony nawet np. po 
pięciu latach od daty jego wystąpienia winien być rozpatrzony w wymaganym try-
bie włącznie ze sporządzeniem pełnej dokumentacji powypadkowej, co potwierdza 
orzecznictwo Sądu Najwyższego: niezgłoszenie pracodawcy w sposób niezwłocz-
ny wypadku przez poszkodowanego pracownika nie uzasadnia odmowy uznania 
zdarzenia za wypadek przy pracy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, Dz. U. Nr 37, poz. 160 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jed-
nolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).6 

Powyższe zasady ogólne stosuje się również w sytuacji analizowania wypad-
ku pracownika, który mu uległ w tzw. „okolicznościach szczególnych”. Rodzaje 
wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach uzasadniających przyzna-
nie świadczeń, ich rodzaje oraz zasady przyznawania określa ustawa z dnia 30 
października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 
powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy, za wypadek przy pracy uzasadniający przyzna-
nie świadczeń uważa się zdarzenie „w czasie zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu 
oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie 
odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki”. Osobom, które 
stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach 
przysługuje: renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie lub 
świadczenia opieki zdrowotnej (jeśli poszkodowany nie jest objęty ubezpieczeniem 
zdrowotnym). 
 

Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych 
Zespół powypadkowy podejmując kwestie dokonania kwalifikacji danego zda-

rzenia jako wypadku przy pracy winien kierować się zapisami ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.) oraz korzystać z meryto-
rycznej (specjalistycznej) wiedzy z obszaru działalności prowadzonej przez praco-
dawcę wspartej osobistym doświadczeniem zawodowym członków zespołu. Istotne 
źródło informacji w sprawie poprawności kwalifikacji zdarzeń wypadkowych mogą 
stanowić orzeczenia Sądu Najwyższego. Poniżej przytoczono kilkanaście z nich; 
odnoszą się one do najczęściej spotykanych kwestii mogących budzić wątpliwości 
w toku prac zespołu powypadkowego. 

2000.02.16 wyrok SN II UKN 425/99 OSNP 2001/16/521. Ukąszenie przez 
kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może być traktowane jako nagłe 
                                                           
5 Z. Pawłowski: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Wyd. CIOP, 
Warszawa 2002 
6 1998.11.06 wyrok SN II UKN 290/98 OSNP 1999/24/793 
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zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wiąże się z pracą i może być 
kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jed-
nolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1999.06.30 wyrok SN II UKN 24/99 OSNP 2000/18/697. Zdarzenie będące 
istotnym zewnętrznym czynnikiem wywołującym negatywną reakcję organizmu 
i stanowiące przyczynę wypadku przy pracy, posiada cechę nagłości tylko wtedy, 
gdy przebiega w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy.  

1999.11.23 wyrok SN II UKN 208/99 OSNP 2001/5/172. Dopuszczenie pra-
cownika do wykonywania pracy na podstawie aktualnego okresowego zaświad-
czenia lekarskiego, zawierającego obiektywnie błędną ocenę jego zdolności do 
pracy, stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 czerwca 1975 r, o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1997.12.16 wyrok SN II UKN 407/97 OSNP 1998/21/644. Stres związany 
z wykonywaniem obowiązków pracowniczych jest cechą tych obowiązków i nie 
może być uznany za przyczynę zewnętrzną zawału serca (art. 6 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze 
zm.), chyba że jego gwałtowny charakter jest wynikiem rażąco nietypowych warun-
ków pracy.  

2001.06.19 wyrok SN II UKN 419/00 OSNP 2003/5/136. Nadmierny wysiłek 
pracownika przy dźwiganiu ciężarów może być uznany za zewnętrzną przyczynę 
wypadku przy pracy, także wtedy, gdy przestrzegane były normy określone w roz-
porządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 
1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. Nr 22, poz. 89).  

2000.11.22 wyrok SN II UKN 63/00 OSNP 2002/13/316. W sytuacji, gdy pod-
czas pracy pracownika cierpiącego na chorobę niedokrwienną serca wystąpiły dwa 
zdarzenia o charakterze przyczyny zewnętrznej, tj. stres psychiczny i wysiłek  
fizyczny, które ocenione osobno nie mogłyby stanowić przyczyny zewnętrznej wy-
padku przy pracy - zawału serca, wymaga oceny związek zachodzący między tymi 
zdarzeniami w takim sensie, czy stres psychiczny, który spowodował skurcz mięśni 
wieńcowych i niedokrwienie mięśnia serca, nie przyczynił się do powstania zawału 
wtedy, gdy pod wpływem wysiłku fizycznego może pogłębić się niedokrwienie mię-
śnia serca, a w jego wyniku nastąpił zawał.  

2000.11.17 wyrok SN II UKN 49/00 OSNP 2002/11/275. Dopuszczenie do 
pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach (art. 229 § 4 KP) może 
stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy 
z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1999.11.23 wyrok SN II UKN 208/99 OSNP 2001/5/172. Dopuszczenie pra-
cownika do wykonywania pracy na podstawie aktualnego okresowego zaświad-
czenia lekarskiego, zawierającego obiektywnie błędną ocenę jego zdolności do 
pracy, stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 czerwca 1975 r, o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  
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1998.02.12 wyrok s. apel. III AUa 1355/97 Pr. Pracy 1998/9/42. W czasie 
zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadcze-
nia pracy i wykonywania innych czynności mających związek z pracą. Przybycie do 
przychodni lekarskiej – położonej nawet na terenie zakładu pracy – (oraz powrót 
z przychodni do domu) nie jest więc wystarczającą przesłanką do uznania, że po-
byt pracownika w przychodni pozostawał w związku z pracą.  

2001.05.15 wyrok SN II UKN 392/00 OSNP 2003/2/46. Okoliczność, że do 
zdarzenia doszło na skutek nieostrożności kierowcy samochodu i popełnionych 
przez niego błędów w czasie jazdy nie ma znaczenia dla oceny, że było ono wy-
padkiem przy pracy, jeżeli miało charakter nagły i pozostawało w związku z wyko-
nywaną pracą.  

2001.03.28 wyrok SN II UKN 290/00 OSNP 2002/24/602. Udział w meczu pił-
karskim w ramach festynu ludowego organizowanego przez urząd gminy, nie sta-
nowi wykonywania przez pracownika samorządowego zwykłych czynności w ro-
zumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach  
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 
r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na stanowisku 
konserwatora oczyszczalni.  

2000.10.06 wyrok SN II UKN 23/00 OSNP 2002/10/248. Wypadek, jakiemu 
uległ lekarz w czasie sympozjum naukowego, na które udał się za zgodą zatrud-
niającego go szpitala w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, jest wypadkiem 
przy pracy (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1983 
r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

2000.04.19 wyrok s. apelacyjnego III AUa 1823/99 Pr. Pracy 2001/6/44. Uda-
nie się przez pracownika w czasie pracy do lekarza w celu uzyskania porady 
w związku z występującymi dolegliwościami oraz stwierdzenia zdolności lub jej 
braku do dalszego wykonywania pracy w tym dniu, nie może być uznane za zała-
twianie wyłącznie spraw osobistych. Jeżeli w drodze do lekarza pracownik ten 
ulegnie wypadkowi, zaistniałe zdarzenie spełnia przesłanki wypadku w drodze 
z pracy.  

2000.12.01. wyrok SN II UKN 107/00 OSNP 2002/14/342. Praca świadczona 
przez kilka tygodni z ewidentnym naruszeniem przez pracodawcę przepisów o cza-
sie pracy (po 70 godzin tygodniowo) może stanowić przyczynę zewnętrzną dozna-
nego przez pracownika zawału serca, jako wypadku przy pracy. 

1999.08.18 wyrok SN II UKN 86/99 OSNP 2001/1/20. Dla uznania, że czyn-
ność była podjęta w interesie pracodawcy, nie ma znaczenia, czy została uzgod-
niona z pracodawcą, czy też podjęta bez jego wiedzy. Nawet subiektywne przeko-
nanie pracownika, że działa na rzecz lub w interesie pracodawcy, daje podstawę 
objęcia takiego działania ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 
r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity 
tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1999.09.23 wyrok SN II UKN 130/99 OSNP 2001/3/76. Związek zdarzenia 
z pracą (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, 
poz. 144 ze zm.) zostaje zerwany wówczas, gdy pracownik bez prawnego uspra-
wiedliwienia nie wykonuje pracy. Nie dotyczy to jednak krótkotrwałych przerw po-
zostających w związku z wykonywanymi normalnie czynnościami.  
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1998.10.29 wyrok SN II UKN 275/98 OSNP 1999/23/754. Nie dochodzi do ze-
rwania związku zdarzenia z pracą wówczas, gdy pracownik na polecenie przełożo-
nego wykonuje inne czynności niż wynikające z zakresu jego obowiązków. 

1998.11.13 wyrok SN II UKN 298/98 OSNP 1999/24/798. Nie jest wypadkiem 
przy pracy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło po 
odsunięciu pracownika od wykonywania pracy, w czasie, gdy samowolnie przeby-
wał na terenie zakładu pracy i nie był w dyspozycji pracodawcy. 

1977.01.13 uchwała SN III PZP 16/76 – OSNC 1977/9/155. Upadek pracow-
nika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności w zakładzie pracy, 
w wyniku którego doznał on złamania podstawy czaszki i innych obrażeń powodu-
jących jego śmierć, gdy wypadek ten nastąpił na skutek napadu padaczkowego – 
nie jest wypadkiem przy pracy. 

1976.01.10 uchwała SN III PZP – OSN 1979/5/99. Poronienie jako następ-
stwo wysiłku fizycznego pracownicy w związku z pracą jest wypadkiem przy pracy. 

1976.05.06 uchwała SN III PZP – OSN 1976/11/239. Wręczenie pracownikowi 
pisma zawierającego oświadczenie zakładu pracy o wypowiedzeniu umowy o pra-
cę nie stanowi nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną.7 
 

Analiza wypadkowości 
Każdy pracodawca jest zobowiązany do systematycznego analizowania przy-

czyn wypadków przy pracy i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać wła-
ściwe środki zapobiegawcze. Analiza wypadkowości składa się z następujących 
elementów: części statystycznej, oceny okoliczności i przyczyn wypadków, wnio-
sków dotyczących prewencji. 

Analiza statystyczna. Do celów statystycznych stosuje się odpowiednie miary 
zwane wskaźnikami wypadkowości. Najprostszym wskaźnikiem jest liczba wypad-
ków lub poszkodowanych w wypadkach, które miały miejsce w określonym odcinku 
czasu (rok, kwartał, miesiąc) - przykładem jest liczba 85,5 tys. poszkodowanych w 
wypadkach przy pracy w 2003 roku. Nie zawsze sama liczba wypadków w pełni 
odzwierciedla stan bezpieczeństwa w badanym obszarze. Dlatego też w celu do-
konywania porównań stanu wypadkowości w przyjętych okresach sprawozdaw-
czych (najczęściej rok do roku) przyjmuje się następujące dwa podstawowe 
wskaźniki: 

- wskaźnik częstotliwości wypadków, określający ilość wypadków przypada-
jących na 1000 zatrudnionych: 

 
                          W x 1000 
                   wskaźnik częstotliwości wypadków    = 
                    Z 

gdzie: W – liczba wypadków w okresie; Z – średnie zatrudnienie w okresie; 
 

- wskaźnik ciężkości wypadków, określający ilość dni zwolnienia lekarskiego 
przypadających na jeden wypadek (wyłączając wypadki śmiertelne): 

 
 
 

                                                           
7 Lex, 1995-2005 
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                          D 
                     wskaźnik ciężkości wypadków    =  
           W - S 

gdzie: D – suma dni zwolnień lekarskich w okresie; W – liczba wypadków 
w okresię; S – liczba wypadków śmiertelnych. 

 
Niekiedy zasadne jest określenie tzw. wskaźnika absencji. Jest to średnia liczba 
godzin absencji z powodu wypadków przypadająca na 1000 przepracowanych 
godzin. Opisane wskaźniki można obliczać dla wszystkich wypadków lub tylko dla 
wypadków ciężkich (wskaźniki częstotliwości również dla śmiertelnych). Obliczane 
dla różnych populacji (sekcje gospodarki narodowej, grupy wiekowe, zawody itp.) 
pozwalają zidentyfikować te, dla których wypadki zdarzają się najczęściej lub są 
najgroźniejsze. Pozwala to ukierunkować działania profilaktyczne na najbardziej 
zagrożone grupy. 

Ocena okoliczności i przyczyn wypadków. Winna uwzględniać następujące 
zasadnicze elementy: miejsce wypadku, rodzaj pracy, wykorzystywaną technolo-
gię, bezpośrednie i pośrednie przyczyny wypadków. Szczególnie istotnym elemen-
tem tej oceny jest kwestia powtarzalności przyczyn wypadków. W praktyce powta-
rzalności zdarzeń wypadkowych często nie dostrzega się, jeżeli podczas badania 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie określono w sposób jednoznaczny 
przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich. Poniżej przedstawiono zarys 
klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy stosowanych przez PIP dla potrzeb 
prewencji. Klasyfikacja ta może być przydatna przy ustalaniu przyczyn przez ze-
społy powypadkowe. 

1) Przyczyny techniczne: 
- niewłaściwy stan czynnika materialnego (wady konstrukcyjne lub niewła-

ściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego); 
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego; 
- wady materiałowe czynnika materialnego; 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego. 
2) Przyczyny organizacyjne: 
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy; 
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy. 
3) Przyczyny ludzkie: 
- brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pra-

cownika; 
- nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika; 
- niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika; 
- niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika; 
- nieprawidłowe zachowanie się pracownika.8,9 
Wnioski dotyczące prewencji. W celu wyartykułowania szczegółowych wnio-

sków, co do działań prewencyjnych w zakładzie pracy, można wesprzeć się listą 
kontrolną ISRS (international safety rating system), na którą składa się dwadzie-
ścia obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo pracy: 1. zarządzanie i admini-

                                                           
8 P. Grądziel: Wypadki przy pracy. Choroby zawodowe. Świadczenia odszkodowawcze. Ośrodek Szko-
leniowy PIP, Wrocław 2005 
9 L. Skuza: Wypadki przy pracy. ODDK, Gdańsk 2005 
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stracja; 2. szkolenie kadry kierowniczej; 3. przeglądy bhp i ocena stanu technicz-
nego; 4. analiza bezpieczeństwa pracy i instrukcje; 5. badanie wypadków i zdarzeń 
prawie wypadkowych; 6. obserwacja procesu pracy; 7. przygotowanie planów na 
wypadek katastrofy; 8. organizacja pracy w zakładzie; 9. analiza wypadków i zda-
rzeń prawie wypadkowych; 10. szkolenie pracowników; 11. środki ochrony indywi-
dualnej; 12. higiena pracy i ochrona zdrowia; 13. system oceny zarządzania bez-
pieczeństwem pracy; 14. bezpieczna technika; 15. komunikacja interpersonalna; 
16. praca zespołowa; 17. promocja zagadnień bezpieczeństwa pracy; 18. rekruta-
cja i przygotowanie pracowników do pracy; 19. zakupy; 20. bezpieczeństwo poza 
godzinami pracy.  

Szczegółowa analiza przyczyn wypadków w zakładzie pracy w odniesieniu do 
w/w obszarów umożliwia udzielenie odpowiedzi na zasadnicze pytania: 

- czy wypadek zaistniał na skutek zaniedbań i przeoczeń – a zatem należy 
wybrać i poprawić wskazane obszary (w zależności od rodzaju zanie-
dbań)?; 

- czy wypadek zaistniał w konsekwencji przyjęcia ryzyka na nieakceptowa-
nym poziomie i należy wskazać obszar funkcjonujący niepoprawnie (ryzyko 
zbyt wysokie w stosunku do wymagań bhp)? 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stosuje się środki prewencyjne ade-
kwatne do wynikających wniosków. Prewencja i wskazanie miejsc podwyższonego 
ryzyka to podstawowy cel analizy wypadkowości. Analizę wypadkowości można 
też prowadzić w sposób całościowy, odnosząc poszczególne kroki do przyjętego 
modelu. W praktyce jest to najczęściej jeden z następujących: model ILCI, model 
Haddona, model ISA, model TRIPOD, model OARU, modelowanie przebiegu wy-
padku za pomocą drzewa zdarzeń, model zdarzeń i czynników przyczynowych, 
fiński model analizy wypadków przy pracy. 10,11 

Sporządzenie statystycznej karty wypadku. Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie statystycznej karty wypadku 
przy pracy (Dz.U. 2004 Nr 269 poz. 2672). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru 
statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania 
(Dz. U. Nr 51, poz. 612). 

Wydanie nowego rozporządzenia było podyktowane zmianami w definicji wy-
padku przy pracy, które wprowadziła ustawa z dnia 30 października 2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.). Zmiany te polegały na wprowadzeniu ele-
mentu urazu lub śmierci poszkodowanego do definicji wypadku przy pracy, a także 
na rozciągnięciu pojęcia „wypadek przy pracy” na zdarzenia dotyczące osób nie 
będących pracownikami. Wypadki przy pracy dotyczące osób nie będących pra-
cownikami są dokumentowane nie w protokole powypadkowym, lecz w karcie wy-
padku. Wzór karty wypadku i informacje o trybie jej sporządzania można znaleźć w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w 
sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypad-
kowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wy-
padku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz.1992). 
                                                           
10 K. Lecyk: Metody szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek Szkoleniowy PIP, 
Wrocław 2006 
11 L. Pietrzak: Badanie wypadków przy pracy - modele i metody. Wyd. CIOP, Warszawa 2004 
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Drugim istotnym powodem wprowadzenia nowego wzoru statystycznej karty 
wypadków jest konieczność ujednolicenia zasad rejestracji i analizy danych o wy-
padkach przy pracy na poziomie Unii Europejskiej. Zmiany wynikające z tej ko-
nieczności dotyczą rodzaju i zakresu informacji zbieranych przy pomocy staty-
stycznej karty wypadku przy pracy oraz klasyfikacji wykorzystywanych przy jej 
sporządzaniu. Przy opracowywaniu wzoru nowej statystycznej karty wypadku przy 
pracy wykorzystano model wypadku przy pracy i metodologię opracowane przez 
urząd statystyczny UE (EUROSTAT) w ramach projektu European Statistics on 
Accidents at Work (ESAW). W nowej karcie uwzględniono wszystkie dane, których 
zbieranie zaleca ESAW, nie zrezygnowano jednak z większości dotychczas zbie-
ranych, a nie uwzględnionych przez ESAW, informacji. Zmodyfikowano i wprowa-
dzono również nowe klasyfikacje, które są zgodne z klasyfikacjami zaproponowa-
nymi w europejskiej metodologii ESAW. Pozwali to w przyszłości na porównawczą 
analizę danych z Polski i innych krajów UE, a na poziomie krajowym służyć mają 
lepszemu wykorzystaniu danych statystycznych do celów prewencji. 

Statystyczną kartę wypadku przy pracy sporządza się dla każdego poszkodo-
wanego w wypadku przy pracy, w dwóch egzemplarzach, na podstawie protokołu 
powypadkowego lub karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek był wy-
padkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. 
Karta wypadku (od 2003 roku) jest sporządzana zamiast protokołu powypadkowe-
go, jeśli poszkodowany nie był pracownikiem, ale był objęty ubezpieczeniem wy-
padkowym. Wynika to, jak wspomniano powyżej, ze zmian w definicji wypadku 
przy pracy. 
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Dorota RONDALSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  
„EDUKACJA XXI WIEKU” NA TEMAT:  

EDUKACYJNE ZAGROŻENIA I WYZWANIA MŁODEGO POKOLENIA 
 
W dniach 22-24 października 2008 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Związku Rzemio-

sła Polskiego D.W. „Rzemieślnik” w Zakopanem odbyła się VI Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa na temat: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Organiza-
torem konferencji była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Konferen-
cja była adresowana do przedstawicieli środowisk naukowych, nauczycieli, wychowawców, 
uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych, zaintereso-
wanych problematyką od strony teoretycznej oraz tych przedstawicieli administracji pań-
stwowej i samorządowej, gospodarki  i biznesu, którym problemy polskiej edukacji są bli-
skie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, a także przedsta-
wiciele praktyki, w szerokim rozumieniu związani z problematyką edukacji i kształcenia.     

Przewodniczącą VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej była prof. dr hab. Graży-
na Miłkowska, zastępcą przewodniczącej był prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk. Komitet 
Naukowy Konferencji tworzyli: prof. zw. dr hab. Kazimierz Adamek, dr Dominika Czajkow-
ska-Ziobrowska, prof. dr Martin Dobbie, prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała, prof. dr hab. 
Daniel Fic, prof. zw. dr hab. Edward Hajduk, prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła, ks. dr 
Zbigniew Knop, prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki, dr 
Przemysław Paciorek, prof. dr Romualdas Povilajtis, prof. dr hab. Andrzej Przymeński, prof. 
dr hab. Bronisław Rocławski, dr Dorota Rondalska, prof. dr hab. Dorota Rybczyńska, płk. 
prof. zw. dr hab. Piotr Sienkiewicz, prof.dr hab. Barbara Sitarska, prof. dr Svetlana Statkevi-
ciene, prof. dr hab. Kazimierz Wojnowski, dr Tadeusz Wolan, płk. prof. dr hab. Jarosław 
Wołejszo, dr Andrzej Zduniak, płk. prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek. 

Komitet Organizacyjny tworzyli: dr Dorota Rondalska – przewodnicząca, dr Dominika 
Czajkowska-Ziobrowska – z-ca przewodniczącej oraz dr Erick Ambukita, dr Magdalena 
Biniaś-Szkopek, dr Zbigniew Dziemianko, dr Grażyna Gradzińska, dr Maria Groenwald, 
mgr Justyna Karabuk, dr Tatiana Kłosińska, dr Alicja Kozubska, dr Małgorzta Kuć, dr 
Agnieszka Kulik-Jęsiek, dr Lidia Marek, dr Jadwiga Mazur, dr Wiesław Otwinowski, mgr 
Jolanta Pawlikowska-Cichy, dr Zbigniew Popławski, dr Danuta Piróg, dr Anna Tyl, 
dr Stanisława Włoch, dr Marta Wrońska, dr Ewa Wysocka, dr inż. Marian Żuber. 

Pierwszego dnia po powitaniu uczestników przez prof. dr hab. Barbarę Sitarską, 
dr Dorotę Rondalską, dr Andrzeja Zduniaka odbyły się dwie sesje obrad plenarnych. Sesji I 
przewodniczyli prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Dorota Rondalska oraz dr Elżbieta 
Ozga. W sesji tej poruszono temat Wyzwań i dążeń młodego pokolenia, które nie mogą 
być permanentnie ograniczane błędną polityką oświatową państwa i zagrożeniami eduka-
cyjnymi generowanymi przez placówki oświatowe – prof. dr hab. Bronisław Rocławski 
(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu). Następnie wygłoszono wykład 
Uczenie się nieustającym wyzwaniem współczesnego społeczeństwa – prof. dr hab. Bar-
bara Sitarska (Akademia Podlaska w Siedlcach) oraz wykład Funkcjonowanie dzieci z 
rodzin patologicznych – prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek (Akademia Podlaska w Sie-
dlcach).  
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W Sesji II obrad plenarnych przewodniczyli prof. dr hab. Barbara Sitarska, prof. dr 
hab. Bronisław Rocławski, dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska. Na początku wystąpił 
prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa) poruszając 
problem Obowiązek szkolny a wolność jednostki w oczach uczniów. Następnie głos zabrał 
dr Stanisław Kozak (Akademia Morska w Gdyni) nt. Prospołeczne determinanty zachowań 
patologicznych wśród studentów uczelni Trójmiasta. Kolejny wykład wygłosił dr Andrey 
Lymar (Rosyjski Państwowy Technologiczny Uniwersytet im. K.E. Ciołkowskijego w Mo-
skwie)  nt. Młodzież, edukacja i kultura współczesna problem: „średniego człowieka”. Na 
zakończenie sesji II dr Iwona Konopnicka wygłosiła wykład na temat Techniki terapeutycz-
ne w niwelowaniu zjawiska agresji wśród dzieci.  

Po południu odbyły się obrady w pięciu sekcjach problemowych. Tematem obrad 
sekcji 1 były Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspektywy techno-
logiczno-informacyjnej, której przewodniczyli dr Małgorzata Kuć, dr hab. inż. Janusz Krze-
miński, mgr Helena Marek. Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z per-
spektywy społeczno-zawodowej to temat sekcji 2, której przewodniczyli dr inż. Barbara 
Batko, dr Wiesław Otwinowski, mgr Elżbieta Kusińska. Sekcja 3 prowadziła obrady na 
temat Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspektywy globalno-
kulturowej, której przewodniczyli dr Andrzej Rozmus, dr Piotr Kwiatkiewicz, mgr Krzysztof 
Kopeć. Kolejnej sekcji Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspekty-
wy środowiskowo-szkolnej przewodniczyli dr Barbara Kamińska-Czubała, dr Barbara 
Czerska, mgr Izabela Rocławska. Ostatnia sekcja obrady prowadziła na temat Edukacyjne 
wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspektywy zdrowia publicznego, której prze-
wodniczyli dr Renata Kaczmarek, dr Bożena Sowińska, dr Jadwiga Mazur. Po wysłuchaniu 
wykładów w każdej sekcji odbyły się żywe dyskusje zakończone wnioskami. 

Kolejnego dnia odbyła się trzecia sesja obrad plenarnych, której przewodniczyli prof. 
dr hab. Kazimierz Żegnałek, dr Tadeusz Ratajczak, mgr inż. Jolanta Chęć. Wystąpienia 
rozpoczęła dr Małgorzata Furmańska (Uniwersytet w Białymstoku) Społeczne implikacje 
selekcji szkolnej. Następnie dr Violetta Rodek (Uniwersytet  Śląski w Katowicach) poruszy-
ła temat Cele autoedukacyjne studentów pedagogiki oraz dr Agnieszka Kozerska (Akade-
mia im. Jana Długosza w Częstochowie) Uczenie się jako aktywność własna studenta. 
Obrady zakończył wykład dr Ewy Drozd (Akademia Pedagogiki specjalnej im M. Grzego-
rzewskiej) na temat Sytuacji szkolnej wychowanków Domu Dziecka. Po południu trwał ciąg 
dalszy obrady w pięciu sekcjach, którego dyskusji zakończyły się wnioskami.  

W ostatnim dniu konferencji trwały obrady czwartej sesji plenarnej, której przewodni-
czyli prof. dr hab. Bronisław Rocławski, prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Wiesław 
Otwinowski. Tematem wystąpienia były Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako forma 
wspierania działalności edukacyjnej uczniów – dr Renata Reclik (Uniwersytet Opolski), 
następnie Ekosystem wychowawczy placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w Polsce – 
dr Tadeusz Wolan (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i na zakończenie wykład Tendencje 
w kształceniu Europejczyków – dr Żanetta Kaczmarek (Akademia Medyczna im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu).  

Po wysłuchania sprawozdań z obrad w sekcjach problemowych VI Międzynarodową 
Konferencję Naukową „Edukacja XXI wieku” Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego 
pokolenia oficjalnie zakończono. 
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Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI  
„ZAGROŻENIA WYCHOWAWCZE XXI WIEKU”  

18 LISTOPADA 2008 ROKU, SENAT RP WARSZAWA 
 
 
Senat RP, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki 

Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM zorganizowali konferencję „Zagrożenia wycho-
wawcze XXI wieku”. Konferencje odbyła się pod patronatem przewodniczącego 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP prof. dr hab. Kazimierza Wiatra oraz 
JM Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM prof. dr 
hab. Marka Konopczyńskiego. Konferencja odbyła się w gmachu Senatu RP  
w Warszawie. Organizatorzy podkreślili w programie, iż konferencję zorganizowa-
no w roku obchodów urodzin Andrzeja i Olgi Małkowskich. 

Dywagacjami nad Dylematami współczesnego wychowania, otwarcia konfe-
rencji dokonali prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu Senatu RP oraz prof. dr hab. Marek Konopczyński, rektor Pedago-
gium. Senator Kazimierz Wiatr, w swoim wystąpieniu, podkreślił, iż Senat od daw-
na dostrzega potrzebę zbudowania w Polsce atmosfery wychowawczej dla mło-
dych ludzi. Prof. dr hab. Marek Konopczyński rozpoczął swoje wystąpienie od cyta-
tu Fiodora Dostojewskiego: “Nigdy jeszcze w historii nie działo się tyle złego i nie 
było tyle niecnych uczynków. Nigdy wcześniej nie było tylu podłych rodziców i tylu 
małych bandytów. Nigdy wcześniej nasz kraj nie tonął w takim bezmiarze złodziej-
stwa i patologii”. Dalej pokreślił, że pomimo iż minęło sporo czasu od refleksji ro-
syjskiego pisarza, nie straciła ona na wartości, zastanawiał się również, czy nie 
„przesadzamy mówiąc i pisząc o zagrożeniach wychowawczych? Przecież istniały 
one zawsze, a ich ciężar gatunkowy zależał od przyjętej perspektywy wartościo-
wania”. Następnie Prof. dr hab. Adam Massalski (Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 
Senatu RP) wygłosił przemówienie nt. Wychowanie jako czynnik rozwoju społecz-
nego. 

Moderatorem część I  był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Pedagogium). 
Pierwszy w tej części głos zabrał ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski (Wyższe Se-
minarium Duchowne w Kielcach), wygłaszając referat Człowiek współczesny mię-
dzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Następnie prof. dr hab. Wiesław Ambro-
ziak oraz prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski (Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu) zabrali głos na temat Czy współczesna szkoła jeszcze wy-
chowuje? Prof. dr hab. Andrzej Jaczewski (Uniwersytet Warszawski) wygłosił inte-
resujący wykład nt. Harcerstwo, jako pomysł na aktywne życie. Nadinsp. Arkadiusz 
Pawełczyk, I zastępca Komendanta Głównego Policji wypowiedział się na temat 
Młodzi przestępcy – zjawisko i tendencje. 

Po przerwie na kawę, moderatorem część II był prof. dr hab. Maciej Tanaś 
(Uniwersytet Warszawski). W tej części, wygłaszając referaty, głos kolejno zabrali: 
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (Warszawskie Seminarium Duchowne) Ambicje 
i rozczarowania młodzieży w XXI wieku.  Dyrektor Anna Dakowicz (Ministerstwo 
Edukacji Narodowej) Czy współczesna szkoła jest bezpieczna? Prof. dr hab. Bro-
nisław Urban (Uniwersytet Jagielloński, Pedagogium WSPR) Teoretyczne źródła 
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współczesnych zaburzeń dzieci i młodzieży. Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego 
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Narkomania fakty i mity. 

Moderatorem części III był prof. dr hab. Marek Konopczyński (Pedagogium 
WSPR w Warszawie). W dyskusji jako pierwsza głos zabrała dr Anna Nitka (War-
szawski Uniwersytet Medyczny) nt. Nadużywanie leków przez dzieci – nowy pro-
blem społeczny, następnie zajął głos dr Włodzimierz Janiszewski (Towarzystwo 
Zapobiegania Narkomanii Zielona Góra), nt. Nowe typy uzależnień – młodzi na 
dopalaczach. Dalej kolejno w dyskusji głos zabrali: dr Dariusz Sarzała (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Cyberprzestrzeń jako nowe źródło zaburzeń  
i zagrożeń, prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Pedagogium WSPR w Warszawie) 
Kiedy dzieci bawią się w morderców – o wzorcach agresji w młodzieżowych grach 
komputerowych, prof. Józef Bednarek, mgr Anna Andrzejewska (APS Warszawa) 
Dziecko sieci Internetu, ks. Grzegorz Daroszewski (Centrum ds. Sekt Toruń) Czy 
sekty są problemem?, Tadeusz Zagajewski (Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego Łódź) O małych i dużych dzieciach z kierownicą.  

Podsumowania oraz zakończenia konferencji dokonał prof. dr hab. Marek Ko-
nopczyński. Zaplanowano wydanie tomu pokonferencyjnego zawierającego wygło-
szone referaty oraz zaproszono do dyskusji na łamach książki pozostałych uczest-
ników konferencji. 
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Przemysław BURY 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
 
 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA FAS” 
22 LISTOPADA 2008 R.  

COLLEGIUM STOMATOLOGICUM W POZNANIU 
 
Studenckie Towarzystwo Naukowe działające przy Uniwersytecie Medycznym 

w Poznaniu zorganizowało w dniu 22 listopada 2008 r. Konferencję Naukową po-
święconą problematyce zapobiegania i wczesnego rozpoznawania płodowego 
zespołu alkoholowego. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta 
Poznania oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konferencja odbyła 
się w gościnnych murach Collegium Stomatologicum UM w Poznaniu – obecnie 
najnowocześniejszym tego typu budynku dydaktycznym w kraju. Konferencja ad-
resowana do studentów zainteresowanych problemem oraz profesjonalistów (leka-
rzy, psychologów, pedagogów oraz decydentów opieki zdrowotnej) spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem – przybyło ponad 100 osób, dla części z nich 
organizatorzy musieli przygotować dodatkowe miejsca siedzące.  

Spotkanie otworzył prof. UM dr hab. med. Jerzy Marcinkowski, kierownik  
Katedry Medycyny Społecznej UM. Przywitał zebranych i przedstawił podstawowe 
informacje i fakty nt przedmiotowego problemu. Jak podkreślił, spożywanie alkoho-
lu przez kobiety w ciąży wpływa na nienarodzone dziecko, zaburzając jego rozwój 
somatyczny i funkcjonalny oun – jest to stwierdzenie pewne i niepodważalne.  
Alkohol przenika przez łożysko i w krążeniu dziecka po ok. 40 min. uzyskuje takie 
samo stężenie, jak we krwi matki. Picie alkoholu w ciąży  powoduje upośledzenie 
funkcjonowania układu nerwowego dziecka, nierzadko do końca życia. Szacuje 
się, że ok. 66% kobiet spożywa alkohol, a ok. 23% ma problem ze zmianą tego 
nawyku, gdy są w ciąży. Stąd też FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrom) staje się po-
ważnym problemem społecznym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnego. 
Ze smutkiem należy zauważyć, że lekarze rodzinni w naszym kraju nie są odpo-
wiednio przygotowani do trafnego rozpoznawania tego syndromu. 

Następnie głos zabrała Elżbieta Dybowski, z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia 
i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Poznania. W swoim wystąpieniu podkreśliła, 
że władze miasta przykładają szczególną uwagę do działań wspierających zdrowie 
matki i dziecka, m.in. poprzez współfinansowanie licznych akcji profilaktycznych 
adresowanych do tej grupy populacyjnej. Miasto Poznań jest także aktywnym 
uczestnikiem akcji społecznej „Nie piję za jego zdrowie”. 

„Epidemiologia i profilaktyka problemów FAS” to temat wystąpienia dr Teresy 
Kobrzyńskiej, eksperta PARPA ds terapii młodzieży. Jak podkreśliła, wiele osób 
twierdzi, że FAS w praktyce dotyczy niewielkiej liczby osób, a specjaliści zajmujący 
się tą problematyką sztucznie „wyolbrzymiają problem”. Prawda jest jednak taka, 
że częstość występowania FAS i innych zaburzeń płodowo-alkoholowych jest bli-
sko dziesięciokrotnie większa, niż częstotliwość występowania Zespołu Downa. 
Porównanie nie jest przypadkowe – z FAS się nie wyrasta. FAS ma się przez całe 
życie, a jakość tego życia uzależniona jest od uzyskanej wcześniej pomocy  
i wsparcia. 
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Dzieci z FAS mają inne potrzeby edukacyjne niż ich rówieśnicy a odpowiedzią 
na te potrzeby powinna być edukacja specjalna, która umożliwia pokonanie trud-
ności w uczeniu się. W zależności od rodzaju problemów, kształcenie specjalne 
może być realizowane w klasie, do której dziecko uczęszcza, w klasie integracyjnej 
lub w formie nauczania indywidualnego. Specyfice edukacyjnej dzieci z FAS oraz 
rozwiązaniom prawnym w krajowym systemie oświatowym było poświęcone wy-
stąpienie mgr Teresy Jadczak-Szumiło, psychologa i pedagoga, terapeuty neroro-
zwoju. Jako ostatnia głos zabrała mgr Bogusława Błochowicz, specjalista psycho-
terapii uzależnień (PARPA), która omówiła kwestię „specyfiki problemów alkoholo-
wych wśród kobiet”. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny de-
stabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, 
jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego 
skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im 
przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i sta-
bilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, 
a z czasem i biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje 
się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na 
rzecz rodziny, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. 

W wielkim skrócie scharakteryzowane wystąpienia aktywnych uczestników 
konferencji zostały wzbogacone projekcjami filmów video, a w przerwie oraz po 
konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z pracami na wystawie towarzyszącej, 
pt. FAScynujące dzieci. W opinii ogółu zebranych konferencja została oceniona 
jako bardzo ważne wydarzenie – konferencja nie tylko umożliwiła zapoznanie się 
z najnowszą wiedzą kliniczna i pedagogiczną nt. zespołu FAS, ale była też okazją 
do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z profesjonalistami i praktykami. 
Uczestnicy otrzymali komplet materiałów informacyjnych oraz na zakończenie Kon-
ferencji – certyfikaty potwierdzające uczestnictwo. 


