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Drogi Czytelniku!
Z największą przyjemnością oddajemy w Twoje ręce kolejny, jedenasty numer
Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Pojawiające się w ostatnim czasie nowe zagrożenia i wyzwania sprawiły, iż
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są powszechnie dyskutowanym
problemem. Odpowiednia edukacja w tym zakresie, polegająca na wykształceniu
właściwych postaw społecznych, rozwinięciu świadomości oraz nauczeniu
racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń, jest jednym z podstawowych
warunków stabilności i trwałości bezpieczeństwa kraju.
Zmieniające się uwarunkowania społeczne wskazują na potrzebę
dostosowania działań podmiotów administracji na rzecz edukacji dla
bezpieczeństwa, stąd celem edukacji dla bezpieczeństwa jest upowszechnianie
świadomości i wiedzy o źródłach, charakterze i skutkach zagrożeń dnia
codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych oraz opanowania umiejętności
rozpoznawania, zapobiegania i przeciwstawienia się tym zagrożeniom
Dzieląc się z Państwem cząstką wiedzy w zakresie nowych doświadczeń
z obszaru bezpieczeństwa społecznego oraz pojawiających się nowych rozwiązań
niwelowania zagrożeń, zapraszamy do przeczytania prezentowanego numeru.
Treść niniejszego Zeszytu otwierają dwa artykuły naszych południowych
sąsiadów ze Słowacji. Autorzy zaprezentowali główne nurty współczesnej
przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej występującej w Republice Słowacji.
Kolejne artykuły sięgają podstaw funkcjonowania władz Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1945 – 1990 w oparciu o analizę przepisów konstytucji oraz
relacji między III Rzeczpospolitą a Jordanią
Następnych pięć artykułów oscyluje w problematyce szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Pierwszy prezentuje spektrum procedur i metod badawczych na
gruncie narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa, drugi przedstawia
Straż Graniczną jako umundurowaną formację posiadającą odpowiednie
kompetencje do dokonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu
ochrony granicy państwowej. Trzeci artykuł dotyczy bezpieczeństwa
energetycznego, ujmuje zjawisko promieniotwórczości jądrowej i problematykę
ochrony przed jego oddziaływaniem na człowieka i środowisko. Czwarty artykuł,
dotyka zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i regionalnego w wybranych
państwach arabskich, w ostatnim z przytoczonych, analizowana jest kwestia formy
ochrony dóbr osobistych.
W
części
końcowej
prezentujemy
Państwu
system
motywacji
w profesjonalnej Armii Wojska Polskiego oraz proces samoregulacji motywacji
w autoedukacji i samorozwoju w środowisku akademickim, przedstawione jest
także znaczenie strategii rozwoju w krajowej turystyce po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej.
Kolejne treści podkreślają znaczenie czasu wolnego dla rozwoju
psychicznego już od wczesnego etapu edukacji. Uwagę zwraca ciekawy artykuł
poświęcony kulturze katolickiej i judaistycznej, ornamentyce i symbolice
żydowskich nekropolii.
W ostatnim dziale prezentujemy Państwu sprawozdania z I Konferencji
Naukowej odbywającej się w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego

w Poznaniu i I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo
energetyczne”. W toku obrad poruszano zarówno kwestie związane
z bezpieczeństwem publicznym, jak i technicznym podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku
i
wieloaspektowy
problem
bezpieczeństwa
energetycznego.
Wnioski
z przeprowadzonych konferencji stanowią cenny wkład w rozważania dotyczące
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Wszystkim autorom niniejszego numeru składam serdeczne podziękowania
za wkład pracy, który włożyli w opracowanie opublikowanych artykułów, naszym
Czytelnikom życzę mile spędzonego czasu z przedstawioną bogatą i budującą
lekturą.
Redaktor naczelna
dr Aneta KOŁACZ

Redakcja przeprasza za dokonanie w ostatnim numerze Przeglądu NaukowoMetodycznego
swobodnego
tłumaczenia
anglojęzycznego
tytułu
oraz
nieznacznych zmian edycyjnych artykułu Pawła Boeslera, które zniekształciły
intencje Autora.
Na prośbę Autora zamieszczamy jego oświadczenie:
„Z przykrością stwierdzam, że artykułu, który ukazał się w nr 1/2011 (10)
Edukacji dla Bezpieczeństwa pod moim nazwiskiem ale pod tytułem Redakcji, nie
mogę uznać za swój własny.
th
Mój tekst dostępny jest w j. polskim pod tytułem 10 World Conference on
Injury Prevention & Safety Promotion. Safety 2010 World Conference. 21-24
September 2010, Queen Elisabeth II Conference Centre, London, UK pod
adresem pawelboesler@yahoo.com Warszawa, 24.czerwca 2011 r. Paweł
Boesler”
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SYSTEMATIC SOLUTION TO CRIMINALITY PREVENTION
IN THE SLOVAK REPUBLIC
Introduction
Criminality prevention within the Slovak republic is represented by reasoned,
systematic, planned and coordinated approach to the source and conditions of
criminality itself with the aim to prevent the consequences, as well as their removal.
Alternatively, those approaches and methods are meant to influence or eliminate
them partly, or their negative implications restrict and, concurrently, support
creation of anti-criminological conditions. Criminality prevention is interdependent
with the prevention of other sociopathic phenomena.
1. History of preventive activities in the Slovak Republic
Criminality prevention is not a brand new idea of the latest period, as it already
may be contemplated. Highest governmental authorities approved various groups
of criminal offences countermeasures, predominantly of organisational, personal
and legislative nature, which purpose was complexly and in coordinated manner
apply social, penitentiary and resocialisation means and methods for elimination of
reasons and sources of criminality.
Passed countermeasures were aimed at prevention and restriction of
recidivism of criminal activity, strengthening of children protection and youth
against negative social events, increase of fight against alcoholism and other drugs
or toxic substances. Major part of those countermeasures was headed at increase
property protection, as most of assets were public before y. 1989 in hands of
socialistic state powers.
Social-political changes, after y. 1989 has not brought expected outcomes in
form of decrease of criminality level. Prevention importance was neglected, or it
was executed in non-systematic level. Realised prevention activities did not
delivered on these expectations due to missing working mechanism for regulation
and coordination of prevention.
After 1989, the accomplishment of laws was in practice markedly weak, which
was declared by unsatisfactory and deformed legal consciousness of citizens. The
understanding of personal liberty and human rights was not adequate. Democracy
has been often misunderstood with anarchy, especially among the individuals with
tendency to commit criminal acts. Levity and citizenship passivity persisted towards
criminal acts happened in the society, mainly non-cooperation or lack of it by
citizens with the bodies of justice.
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Criminality was affected by accumulated economic, social and political
problems, such as unemployment, frontiers opening, neighbouring countries
economic crisis, as well as absence or inconsistency in controlling mechanisms
during economic transition from planned to market economy.
Lack of legal knowledge and weak legislation in a form of unpremeditated and
incomprehensive criminal law policy had direct impact especially on too liberal Act
on Criminal Affairs and Code of Criminal Procedure.
From qualitative standpoint, the situation has not materially changed:
-increase in brutality of criminal acts, mostly moral and violence criminality;
-criminality is perpetrated in the public places during daylight, such as
murders, burglars, car stealing etc.;
-distinctive is representation of juvenile delinquency is still present, and age
limits are being pushed downwards;
-increase in number of delicts connected with violence in family, torturing of
children and women, as well as misusing of trust of old people;
-white-collars criminality has outgrown into uncontrolled corruption on national
level;
-organised criminality together with increase in cross-border organised crime
is more and more dangerous in comparison with traditional criminality;
-drug criminality is on rise. Slovak Republic is not only transit and
consumption country of drug dealers, but also they are being planted and
produced here often by foreign immigrants, mostly synthetic, there is
movement from heroin towards pervitin;
-increase in cybernetic criminality and profile of criminal perpetrators is being
changed.
Quantitative category changes in the evolution (Chart 1) relate to urbanisation
with unequal economic changes in the social groups, family crisis, with
manipulation of children and misusing of women, with alternations in educational
and upbringing systems, erosion of traditional family principles and other social
changes. Current criminality controls system on all-society level accepts these
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influences, but is not effective. Traditional institutions, such as police, attorney
general office, judiciary are not alone best weaponry against criminal offenses.
Similarly, changes being approved in these institutions as well as revisions of
legislation in Slovakia can only contribute to positive conversion in the criminality
evolution, however, they are not themselves the decisive tools in the fight against
criminality.
2. Criminality resolution tools
Rigorous turn could be brought in state security policy by orientation on
prevention actions. Government of the Slovak Republic established due to this
reason the Committee for Criminality Prevention with acknowledged status. This
public body established expert groups orientated on money laundering, prevention
of social-pathological events among children and youth and Romany criminality
prevention.
The government of the Slovak Republic in y. 2008 passed Act on Criminality
Prevention and in total there has been approved three strategies. First in 1999 for
three years period and the fourth is concurrently being prepared. Its roots are
programme declaration of the Government of the Slovak Republic, wherein
criminality prevention is placed as a corner stone of the criminal and penal policy of
the state.
Sudden change in categories of criminal offences after y. 1993, especially in
economic and financial criminal acts, required new definitions of criminal policies,
in order to fight for democratic state working based on rule of law, balance of
powers and human freedoms. Economy transformation and democratization
processes have opened greater space for qualitatively new criminal phenomena
such as corruption, tax, customs and credit, infiltration of organised domestic and
foreign groups in the public structures, legalisation of dirty money.
In Slovakia three level system of criminality prevention is being built (Chart 2):
national level
regional level
local level
CRIMINALITY PREVENTION
SYSTEM IN SLOVAKIA

NATIONAL LEVEL
REGIONAL LEVEL
LOCAL LEVEL

Chart 2. Three Level Hierarchy of Criminality Prevention
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Chart 3. Structure of Criminality Prevention Policy in the Slovak Republic
Countrywide system of criminality prevention is interconnected with foreign
institutions. International subjects of cooperation in those policies with Slovak
Republic are UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (UN
CCPCJ) and European Union Criminality Prevention Network (EUCPN), Council of
Europe and as indicated J. Dworzecki – bilateral cooperation, example of which is
1
the cooperation with Poland (Chart 4).

SUBJECTS OF INTERNATIONAL COOPERATION

UN CCPCJ

EUCPN

COUNCIL OF
EUROPE

BILATERAL
COOPERATION
WITH OTHER
STATES

Chart 4. Subjects of International Cooperation

1

J. Dworzecki: Internal security problems. Community policing strategy and its activities in Police in
Republic of Poland W: Prevencia kriminality na miestnej a regionálnej úrovni, Ņilinská univerzita v Ņiline
2009
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On countrywide level criminality prevention is solved in the following areas:
-legislative – acts and public notices on criminality prevention;
-conceptual – formulation of principles and methods by think-tanks;
-economic – criminality prevention & controls projects subsidies;
coordination – national and international programmes and strategies;
execution – advisory, further education, field research.
Most of effective criminal prevention activities are organised on local and
regional level.
Conclusion
All things considered, in the latest decade, criminality prevention activities in
Slovakia have improved in frequency and quality. Assuming further qualitative
movements, most of these activities shall be executed on local and regional, based
on central national strategy. The emphasis is to be put on the professionalization of
criminality prevention coordinators and flexibility in the implementation of approved
EU norms on national level.
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Streszczenie:
Artykuł przedstawia ewolucję systemu prewencji kryminalnej w Republice
Słowacji. Autorzy zaprezentowali charakterystykę podejmowanych aktualnie w tym
kraju działań, mających na celu ograniczenie zdarzeń o przestępczym charakterze.
Wskazano na główne nurty współczesnej przestępczości występującej u naszych
południowych sąsiadów.
SŁOWA KLUCZE: przestępczość, prewencja kryminalna, działalność
prewencyjna słowackiej policji
Summary:
The article concentrates on concise recapitulation of conditions of criminality
prevention evolution in the Slovak republic. It states approvals of several legal acts
and ways of institutional solution. In the second part of it, the author characterises
current state of criminality prevention and perspectives of its applications.
KEYWORDS: criminality, criminality resolution tools, criminality prevention,
prevention policies
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ECONOMIC CRIME IN THE CONTEXT OF THE SLOVAK REPUBLIC
The first references to a crime in the economic sphere were mentioned in the
second half of the 19th century, in the speech by Edwin C. Hill, who named the
perpetrators of the economic crime the “criminal capitalists”. Significant progress in
this regard was made by Edwin H. Sutherland, who in 1939 described economic
crime as a “White-Collar Criminality” (white collar crime), and this name is used till
now. B. Clinard, as a successor of the Sutherland theory, defines the crime of
“white collars” as a violation of the law by a particular group of traders, free workers
1
and officials in connection with their work.
Similarly, Frank E. Hartung, in 1950, defines the crime of “white collars” as
a violation of economic law, which is committed for financial gain; by a company,
with its help, or by its staff carrying out commercial activities. Expert efforts to
define economic crime remained constant even after the World War II. Between
1945 and 1948, Fress defined the economic crime as a crime; where the main
2
aspect is the perpetration of an economic system.
In the past, Czechoslovak Socialist Republic was one of the countries with
a “totalitarian regime”, which was characterized by the restriction of fundamental
human rights and freedoms. It was a period of government of one political party,
the period of five-year economic planning. In our country, the regime changed after
17 November 1989, after the so-called “Velvet Revolution”.
The Communist Party of Czechoslovakia ceased to be the only a single ruling
party, there was a change to a market economy, and to a gradual development of
legislation. Fundamental human rights and freedoms were no more restricted, the
border to the West has been opened, citizens have had new opportunities, and
they have reconsidered their moral principles and so on. Broad changes in the
former Czechoslovak Socialist Republic have brought many positives, but also
previously unknown negatives, such as unemployment, poverty, organized crime,
drugs, etc.
The disintegration of the socialist bloc led to changes in the structure and the
realities of social life in other countries. For example in Poland, as indicated
J. Dworzecki and J. Szymczyk, also there were many social problems after the
3
collapse of the communist system in this country.
Based on these changes, we can conclude that the quantity and quality of
crime has significantly changed in our country. One of the more serious forms of
crime is economic crime. Compared to the property crime (in which the motive is

1
2
3

Team of Authors: Kriminológia – special section, vol. II. Bratislava: APZ 2001, p. 185-186
Team of Authors: Kriminológia – special section, vol. II. Bratislava : APZ 2001, p. 186
J. Dworzecki, J. Szymczyk: Kryminologia. Wybrane zagadnienia. GWSP, Gliwice 2010, s. 129

20

also to gain an unauthorized material benefit), economic crime is much more
sophisticated and well thought through. Consequently, there is also a high latency.
Many experts were involved in creating the definition of economic crime and in
determination of its content and criteria. Based on these definitions, we can define
economic crime as socially hazardous action, meeting the criteria of offences
4
contained in a separate Section V of the Criminal Code, which provides protection
5
for the interests of the state economy.
The main source of information on changes in crime trends are statistical data
6
recorded by the police. Official statistics of the Police Force of the Slovak Republic
keep records of an officially recorded crime only; there are no records of the real
crime that is being committed. The crime situation is still very influenced by the
permanent modifications of laws and standards. These are not taken into account
7
when statistical data was compiled.
In 1993, the number of crimes registered in the Slovak Republic (SR) has
reached the maximum amount for the entire so-called “post-revolutionary period”.
After that, in 1993 there was a decrease in the total number of recorded crimes,
while in the period from 1996 to 2001, it ranged just below 100 000 offenses. In
2004, the total number of recorded crimes peaked again and reached the number
of 131 244 offenses. After that year, the number of crimes in 2009 fell to 104,905,
but in comparison with 2008, it represents a slight increase in 147 of the total
number of recorded crimes. By comparing the total number of crimes registered in
the Slovak Republic in 1993 and in 2009, we noted a decrease of 41,234 crimes in
the total number of crimes.
During the period from 1993 to 2009, there were more than 4,716 criminal
offences registered each year; such as economic crime, but their number does not
exceed the limit of 19,518 offences. Most crimes were registered in the last year of
the period. In 1997, there were the least crimes registered as an economic crime.
After that year, the number of crimes rose every year to 18 859 until 2007. The
following two years it declined again and the last year of the above-mentioned
period reached its maximum. When comparing the number of crimes recorded as
economic crime in 1993 and in 2009, we found that the crime almost doubled.
Economic crime made more than 5.1% of the total crime registered in the
Slovak Republic every year, but its share did not exceed 18.6%. The lowest
proportion was recorded in 1995 and the highest proportion, more than triple
amount of the total number of crimes, was reached in the last year of the period, in
2009.

4

Act No. 300/2005 Coll. Penal Code
Note: Until 2005, these crimes were included the II. head of a special section in the Act No. 141/1964
Coll
6
Note: Ministry of Interior of the Slovac Republic bulletin. Year: 2005, issue 108. Regulation of the
Minister of Interior on the use of information systems of the Police, the record and statistical system of a
crime and detainees. Information system of the Police recording and statistical system. Its outputs
originate in the statistics of the Police Force. Source: ÚCEP Banská Bystrica
7
Note: Often there is an intention or the underestimation of changes in legislation. For example,
seemingly irrelevant increase of a minimum wage brings more or less offenses against property. These
are not reported as a crime, thus the crime rate will fall but the terms for a victim will remain the same.
Such “evolution” of crime is rather fictitious, biased, does not relieve the citizens and not work on real
criminal scene
5
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After 1993, economic crime not only decreased by 1,687; but also the share in
the overall crime fell by 0.9% and it made a share of 5.2%. In 1995, compared to
1994, there was a significant increase in the number, 1426 more offenses, when
the proportion of the total crime rose by 2.6%. In 1996 there was a slight decrease
of 1% recorded, and the overall percentage of the total crime was 6.5%. In 1997,
the number of crimes dropped again by 1723 economic crimes, when it fell to the
mentioned minimum of 5.1%. In 1998 the proportion was at about the same level
as in the previous year with 5.2%.
The number of economic crimes was rising to the number of 19 245 in 2005,
but the share of the economic crime in the overall crime was (with the exception of
2004) rose up to 16.6% in 2006. The number of economic crimes dropped down to
16,974 crimes in the following years, it decreased by more than 2,200 crimes, and
the share in the following two years stood just above the 16.0%. Last year, the
share of economic crime increased again, to a maximum value of 18.6% and
similarly increased the number of economic crimes, to 19 518, representing, in
comparison with 2008, an increase by 2,544. Based on a comparison of the total
registered crime to economic crime in Slovakia in the first and the last year of the
period, we observed that there was an increase in the proportion of 12.5%,
representing, as mentioned earlier, nearly a triple increase. That information can
be viewed as a negative phenomenon in society.
The following chart shows the development of overall and economic crime
registered in Slovakia during the period.

Chart 1. Development of an overall and economic crime registered in Slovakia
between 1993 and 2009
Source: Own calculation of information from EŃSK ÚCEP Banská Bystrica
The success rate in clarifying the recorded criminal acts committed by
individual offenders or groups of offenders is also an indicator of satisfaction and
subsequent confidence in the Police Force. The success rate in detecting crimes
committed during the period ranged above 40% and reached values up to 76.2%,
representing more than 3,177 but less than 10,486 clarified crimes per year.
The number of clarified crimes, however, developed more in conformity with
the registered economic crime. The least clarified crimes were registered in 1997,
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when the lowest number of economic crimes during the entire period from 1993 to
2009 was recorded. Detection rate of crime in 1997 reached the top of 68.8%.
Most crimes were clarified in 2005, when 19,245 crimes were registered. It
represented the second highest number of economic crimes registered during the
period, but only the twelfth in order of detection rate.
Chart 2. The detection rate of the economic crimes registered in Slovakia

between 1993 and 2009
Source: Own calculation of information from EŃSK ÚCEP Banská Bystrica)
The first nine years of the period, until 2001, the success rate in detecting
crimes ranged (with the exception of 1993) around 70%. In 2002, the success rate
dropped by almost 20% and until 2009 it was declining to 44.8%. This means, that
law enforcement agencies clarified every second recorded offense. Based on the
information and comparison of the number of clarified economic crimes in the first
and in the last year of the period, there can be seen, that the number of clarified
crimes rose by 3,660, while the level of detection decreased by 12.5%.
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1996
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2000
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2008

2009

99800

183719

579624

624417

542914

271307

1146050

1408702

800096

2462490

5711769

3783942

5266757

911959

1171367

836371

836871

Total
damage
10
(in
000 Sk)

Table 1. The damage caused by committing economic crime in the SR from
1993 to 2009

Source: Own calculation of information from EŃSK ÚCEP Banská Bystrica
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As mentioned earlier, economic crime made less than 18.6% of the overall
crime, but taking into account the amount of damage caused, it represents damage
which can be expressed in 10 000 Slovak crowns (SKK).
The amount of damage caused by economic crime; ranged from 1 billion in
1993, to 14 billion SKK in 2000. Based on the Table 1, it is evident that the amount
of damage during the first six years ranged from nearly 1 billion to more than 6
billion SKK. In the first four years, the amount of damage increased from the
already mentioned 1 billion to more than 6 billion SKK. After 1996, however, it
decreases to almost 3 billion, more specifically 2.7 billion SKK. Maximum damage
over the years from 1993 to 2009 was caused in 2003; it was more than 15 billion
SKK and more than 52 billion SKK in 2000. In the last year of the period, the
amount of damage caused by committing economic crime has reached a value of
more than 8 billion SKK. More details in the Chart 3.

Chart 3. The damage caused by committing economic crime in the SR from
1993 to 2009
Source: Own calculation of information from EŃSK ÚCEP Banská Bystrica
STRUCTURE OF THE ECONOMIC CRIME
Economic crime, by its nature and manifestations significantly differs from
other types of crime. These crimes undermine public confidence and undermine
social and economic relations in our society. Taking into account the physical
character of the offense, social dangerousness of the economic crime is
determined mainly by the damage caused.
The legislation before 1.1 2006, when the Penal Code No. 140/1961 Coll.,
was in effect as amended, it incorporated economic crimes in the Section II.
Economic crimes were divided as follows:
1. Crimes against the economic system;
2. Crimes against economic discipline;
3. Crimes against the currency and tax offenses;
4. Crimes against the rules on competition, trade marks, designs and
8
inventions and against copyright.

8

More details in Act No. 140/1961 Coll. As amended – Penal Code
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In addition to these groups of crimes, offenses that from a criminological point
of view belong to economic crime, were included in the third, fourth and Section IX.
of the specific part of the Penal Code No 140/1961 Coll., in the case, where they
meet the criteria of crime, for example corruption, bribery, theft (theft of postal
shipments wagons), embezzlement, fraud, etc.
1% 1%

1994

7%

3%

3%

28%

57%
Taxes and Insurance Reduction
Copyright Infringement
Embezzlement
Fraud

Corruption
Currency Protection
Threat to Foreign Exchange Management

Chart 4. Overview of the structure of the crime registered in Slovakia in 1994
Source: Own calculation of information from ŃÚ SR and ÚCEP Banská
Bystrica
In May 2005, Slovakia adopted new criminal codes, law no. 300/2005 Coll.,
Criminal and Law no. 301/2005 Coll., Criminal Procedure, which came into force
on 1. January 2006. Recodification of the criminal law did not significantly affect the
economic crime. Some elements of criminal acts have been reassigned to a
different section, and the order of separate sections of the Criminal Code was
changed according to their importance to society.
Offences which are included in this group of crimes from the perspective of
criminal law differ in the objective aspects of the offence. Common for these crimes
is the interest in the proper functioning of the economic system.
It should be borne in mind that criminal law is subsidiary. The protection of the
social relations is to be carried out by other legal means available. Criminal law
should be applied only when these resources are not sufficient to achieve
protection of the body. Criminal and legal protection from economic crime is carried
out under the current Penal Code No. 300/2005 Coll. in the provisions of the
Section V, where the economic crimes are defined. Section V of the Penal Code is
divided into four sections:
Offences endangering the market economy: an abuse of participation in
competition, unauthorized business, unauthorized foreign exchange dealing,
violations of regulations on the circulation of goods in foreign relations, violations of
regulations on the handling of controlled goods and technology, unauthorized
production of alcohol.
Offences against the economic system: the distortion of data in financial
and commercial records, damaging the financial interests of the European
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Communities, the threat to commercial confidentiality, banking secrecy and tax
secrets, insider trade, deceit in government procurement and auction, harming
consumers.
Offences against the currency and tax crimes: counterfeiting, forgery and
unlawful production of money and securities, placing counterfeit, forged and
illegally obtained money and securities, production and possession of equipment
used for counterfeiting, endangering the circulation of money, forgery of technical
control measures to identify goods, counterfeiting, forgery and unlawful production
of stamps, postal stamps, postal stamps and stickers, reduction of taxes and
insurance premiums, taxes and payment of taxes and insurance, failure to pay
taxes.
Offences against industrial rights and against copyright law: infringement
of trade marks, geographical indications and trade name product, infringement of
9
industrial property rights, copyright infringement.
The various types of crimes, in addition to those already included in the
Criminal Code as economic crimes, are stated in the following articles and
provisions of the Criminal Code:
The provisions of the Article IV of the Criminal Code define the crimes against
property. Although this article is not composed of sections, in terms of economic
crime, the following provisions can be divided into three groups.
The first group: theft (in cases that it meets the criteria of a crime),
embezzlement, failure to pay wages and severance pay, unauthorized use of
foreign affairs, unauthorized use of a foreign vehicle, fraud (credit fraud, insurance
fraud, subsidy fraud), unjustified enrichment, fraudulent bankruptcy, causing the
fall, rogue operation and gambling, unauthorized operation of lotteries and other
similar games, hiding things. In cases where it complies with the conditions of a
crime, it also includes the deceit in connection with the adjustment or bankruptcy,
10
insolvency or obstruction of an amicable settlement.
Merits of that crime based on unjust enrichment to the detriment of foreign
assets and a typical motive is profiteering.
The second group: crimes whose merits lie in the deliberate destruction of
foreign property. Offender causes damage not only for their own benefit, but as a
rule of malice, revenge, and so on. These are specific offenses: “damage to
someone else, where the criteria of a crime are met, violations of obligations in the
management of foreign assets, damage to the creditor, the creditor favouritism,
11
abuse and damage to property and abuse of the record to support information”.
The third group: Merits lie in hiding and finish the crime: shareholding, in
cases where it meets the criteria of a crime and the legalization of income from
crime.
The provisions of the Article VI of the Criminal Code, which defines crimes
generally dangerous and against the environment can be divided into 2 sections:
Offences generally dangerous: a general threat, if it meets the criteria of an
economic crime, damage and interference of the charitable body operation.
Offences against the environment: environmental damage, threat to the
environment, infringements of a plant and animal protection, poaching.
9

Act No. 300/2005 Coll. – Penal Code
Act No. 300/2005Coll. - Penal Code
Act No. 300/2005 Coll. - Penal Code

10
11
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The provisions of the eighth article of the Criminal Code defined offenses
against public order matters. Economic crime is affected by the second and the
third sections of this article: crimes of public officials: abuse of authority, in cases
where they meet the criteria of an economic crime and corruption: taking a bribe,
12
bribery, indirect corruption
Committing a crime occurs in all sectors of the economy, especially in the field
of taxation, intellectual property law and banking and insurance sectors. In terms of
types of crime, the most frequent crimes are fraud, all types of fraud, laundering of
an illicit income, tax offenses, violations of copyright and more.
2009
20%
35%

13%
1%

0%
13%
Taxes and Insurance Reduction
Copyright Infringement
Embezzlement
Fraud

18%
Corruption
Currency Protection
Threat to Foreign Exchange Management

Chart 5. Structure of the crime registered in Slovakia in 2009
Source: Own calculation of information from ŃÚ SR and ÚCEP Banská
Bystrica
Considering the structure of the crime, between 1993 and 2009, fraud and
currency protection were most frequently committed crimes. However, the
detection rate of crime was lowest at protection of exchange, which was only
slightly more than 2% and during the reporting period did not exceeded up to 16%.
Detection rate of the second most often occurring crime ranged from 67.3% to
88.8%. The least frequently recorded crimes were foreign exchange risk
management, corruption and violation of copyright. The highest level of detection
was achieved in detecting copyright infringement, which annually made more than
87%, and in some years, for example, in 1995, it was 100%. Similarly, the level of
criminal investigation of corruption during the period ranged between 77.4% and
100%, in 1997 and 1998.

12

Act No. 300/2005 Coll. - Penal Code
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Chart 6. Structure of the crime registered in Slovakia between 1993 and 2009
Source: Own calculation of information from ŃÚ SR and ÚCEP Banská
Bystrica
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Streszczenie:
Autorzy przedstawili zjawisko występowania przestępczości gospodarczej
w Republice Słowacji od 1993 r. do 2009 r. Omówiono wybrane mechanizmy
działania sprawców przestępstw o ekonomicznym – gospodarczym charakterze.
Wskazano na czynniki warunkujące rozwój przestępczości gospodarczej
u naszych południowych sąsiadów.
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wykrywalność przestępstw
Summary
Number of economic crimes during the period between 1993 and 2009 ranged
from 4,716 crimes registered in 1997 to 19,518 crimes recorded in 2009.
Comparing the number of those crimes recorded in the first and in the last year of
the period, we found that there was a decline of about 10,654 crimes.
The share of economic crime of the total crime varied from 5.1% in 1997 to
18.6% in 2009. Every fifteenth to sixteenth offence was registered in Slovakia was
an economic crime. During the last years of the period, it was only every fifth to
sixth offence.
During the monitored period, the number of clarified economic crimes ranged
from 3 372 in 1998 to 10 486 crimes clarified in 2005. By a comparison of the
number of economic crimes in the first and in the last year of the monitored period,
we found that there was an increase by about 3660 acts.
The detection rate of economic crime ranged from 44.3% in 2008 to 76.2% in
2001. Comparing the level of detection achieved in the first and in the last year of
the monitored period, we found that there was a decrease by 12.5%.
The most frequent crime was fraud, which ranged from 1769 in 1998 to 7,176
crimes registered in 2002. The least frequent crimes was violation of the exchange
economy, which ranged from 0 recorded in 2004, 2005, 2007 and 2008 up to 37
registered in 1994. Comparing the year 1994 and last year, we found that the
number of that crime has fallen by 36.
The detection was most successful in corruption, which ranged from 56.4% in
2007 to 100% in 1997 and 1998.
The detection was least successful in currency protection, which ranged from
2.5% in 1998 to 15.6% in 1999.
The amount of damage caused by committing economic crimes ranged from
almost 1 billion SKK in 1993 to 57,000,000,000 SKK in 2003.
KEYWORDS: economic crime, crime situation, crime structure, detection rate
of crime
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Uniwersytet Jagielloński
KONSTYTUCYJNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA WŁADZ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA EMIGRACJI W LATACH 1945–1990
Praktyka funkcjonowania władz emigracyjnych Rzeczypospolitej w latach
1945 – 1990 jest niewątpliwie jednym z najciekawszych zagadnień z zakresu
historii ustroju państwa polskiego. Analizowany okres to nie tylko czas ciekawej
praktyki stosowania przepisów konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, prowadzącej do
jej stopniowej „demokratyzacji” ,ale również okres funkcjonowania „rządu bez
państwa” i innych emigracyjnych instytucji takich ja Rada Narodowa czy Sąd
Obywatelski w Londynie. Niewątpliwie instytucje te stanowiły ważny element
w życiu polskiej emigracji nie tylko w Wielkiej Brytanii ale również na świecie.
Pisząc o funkcjonowaniu rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie w latach
1945 - 1990 nie sposób nie wspomnieć o okresie wcześniejszym, latach II wojny
światowej, bowiem władze emigracyjne opierały swe funkcjonowanie o stworzoną
przez obóz polityczny skupiony wokół marszałka Józefa Piłsudskiego i skrojoną na
1
miarę jego osobowości Konstytucję z 23 kwietnia 1935 roku uzupełnioną o tzw.
umowę paryską oraz wykładnię uzupełniającą umowy paryskiej dokonaną przez
Hermana Liebermana w 1940 r.
Prezydent Władysław Raczkiewicz 30 listopada 1939 roku przed mikrofonem
Polskiego Radia, w orędziu skierowanym do kraju złożył następująca deklarację:
„W ramach konstytucji kwietniowej postanowiłem te jej przepisy, które uprawniają
mnie do samodzielnego działania, wykonywać jedynie w ścisłym porozumieniu
z prezesem Rady Ministrów. Postanowienie to zamierzam nie tylko wykonywać
osobiście, lecz te moją wolę przekazałem również gen. Sosnkowskiemu,
wyznaczonemu przeze mnie na następcę prezydenta Rzeczypospolitej w razie
2
opróżnienia się urzędu prezydenta przed zawarciem pokoju”.
Z treści tego oświadczenia wynika, że ważność umowy paryskiej rozciągała
się nie tylko na okres prezydentury W. Raczkiewicza, ale także na czas
prezydentury jego następcy, gdyby urząd prezydenta uległ opróżnieniu przed
zakończeniem wojny, to znaczy zgodnie z art. 24 konstytucji, do upływu trzech
miesięcy od zawarcia pokoju. Deklaracja ta była wyrazem pewnego kompromisu
polityczno – personalnego, na jakim miało się opierać funkcjonowanie władz
Rzeczypospolitej na emigracji, nie miała ona, co prawda charakteru aktu
prawnego, była zobowiązaniem moralnym prezydenta, choć niewątpliwie nadano
jej charakter oficjalny, publikując ją w dniu 9 XII 1939 roku na łamach „Monitora
Polskiego”.
Kwestia zgodności umowy paryskiej z konstytucją należała i należy nadal do
najbardziej kontrowersyjnych. Do zwolenników poglądu, stwierdzającego, iż to
zobowiązanie W. Raczkiewicza mieściło się w ramach konstytucji należał
1

O samej konstytucji więcej W: W. Komarnicki: Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza
i system. Wilno 1937 oraz M. Kallas (red): Konstytucje Polskie, t. II, Warszawa 1990
2
„Monitor Polski”, r. 1939, nr 271-276
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Stanisław Stroński, który w pracy pt. „Spór o dwie konstytucje” pisał, iż prezydent
„(...) wcale nie oświadczył, że zrzeka się uprawnień z art. 13 Konstytucji, co byłoby
czymś rażącym, gdyż prezydent istotnie nie może się zrzekać niczego ze swych
obowiązków i uprawnień. Prezydent oświadczył tylko, jak będzie wykonywał te
3
uprawnienia, a mianowicie w ścisłym porozumieniu z prezesem Rady Ministrów”.
Ten pogląd popierał także Wacław Komarnicki, który w swej pracy Ustrój
Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzał: „Postanowienie (...) prezydenta
RP odnosi się do uprawnień stanowiących jego prerogatywy, wyszczególnione
w art.13 Konstytucji, zmienia jedynie system polityczny zastępując zasadę
samodzielnego działania prezydenta RP zasadą ścisłego porozumienia
4
z prezesem Rady Ministrów”.
Do poglądu reprezentowanego przez
W. Komarnickiego i S. Strońskiego przychylał się także jeden z twórców konstytucji
Bohdan Podoski. Odmiennego zdania, niż wcześniej wspomniani, był Stanisław
Cat-Mackiewicz, publicysta, prawnik i późniejszy premier rządu Rzeczypospolitej.
S. Mackiewicz stwierdzał: „Nie może być żadnej wątpliwości, że oświadczenie
Raczkiewicza było niezgodne z prawem, że zmieniało konstytucję w sposób
zupełnie zasadniczy. (…) Oświadczenie prezydent Raczkiewicza nawiązywało
z powrotem te nici, wiążące wolę prezydenta zgodą rządu, o których mówiłem
poprzednio, przywracało jak gdyby stan prawny z czasów poprzedniej konstytucji
marcowej, która obowiązywała w Polsce przed konstytucją kwietniową i została
5
naruszona przez majowy zamach stanu.”
Wydaje się jednak, że deklaracja prezydenta W. Raczkiewicza istotnie stała
w sprzeczności nie tylko z duchem, ale i z literą obowiązującej konstytucji.
Naruszała ona należący do tzw. dekalogu, a więc w do grupy rudymentarnych
zasad konstytucji art. 2 ust. 4 stwierdzający, iż w osobie prezydenta „skupia się
jednolita i niepodzielna władza Państwa”. Należy raczej przychylić się do poglądu,
iż prezydent mocą umowy paryskiej, jednak zrzekł się swych prerogatyw. Do tezy
tej przychyla się między innymi Marian Kallas w swym podręczniku Historia Ustroju
Polski X-XX w. Podkreśla on, że w ten sposób prezydent zrzekł się swych
6
prerogatyw, które przyznawała mu konstytucja kwietniowa. Również Adam
Jankiewicz w zbiorowej pracy Dzieje Sejmu Polskiego pod redakcją Juliusza
Bardacha stwierdza: „Zobowiązanie (...) w praktyce zrównywało konstytucyjne
7
kompetencje głowy państwa z kompetencjami rządu” , ostrożniejszy w ocenie
skutków deklaracji prezydenta Raczkiewicza jest Michał Pietrzak, który zauważa, iż
nastąpiło jedynie ograniczenie rozległych uprawnień głowy państwa.
Deklaracja ta sprzeciwiała się także art. 25 pkt 1 ustawy zasadniczej, w myśl,
którego „Rząd kieruje sprawami, nie zastrzeżonymi innym organom władzy”.
Umowa paryska pozwoliła rządowi na ingerencję w sprawy zastrzeżone
prezydentowi, także w jego prerogatywy tj. w te uprawnienia prezydenta, które,
wedle art. 14 ust.2 nie wymagały dla swej ważności podpisu prezesa Rady
Ministrów i właściwego ministra. Wzmacniała pozycję Rady Ministrów szczególnie
3

W. Rostocki: Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej konstytucji kwietniowej. Ustrój władzy
państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce. Lublin 2002, s. 109
4
Ibidem, s.109
5
S. Mackiewicz: Zielone oczy. Warszawa 1959, s. 32
6
M. Kallas: Historia Ustroju Polski X-XX w. Warszawa 2003, s. 367
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w zakresie stosunków międzynarodowych, w szczególności, jeśli chodzi
o zawieranie umów międzynarodowych, w zakresie wykonywania władzy
ustawodawczej (prawo inicjatywy legislacyjnej i kontrasygnata dekretów
prezydenta). Umowa, statuując obowiązek ścisłego porozumienia prezydenta
z prezesem Rady Ministrów w wykonywaniu prerogatyw stała także w opozycji do
art. 12 i 28 stwierdzających, że „Prezydent mianuje według swego uznania prezesa
Rady Ministrów” oraz że „Prezes Rady Ministrów i ministrowie są odpowiedzialni
politycznie przed prezydentem Rzeczypospolitej i mogą być przez niego w każdym
czasie odwołani”. Wspominany wyżej St. Mackiewicz stwierdził, iż porozumienie
8
paryskie otworzyło drogę do dyktatury gen. Władysława Sikorskiego.
Po lipcowym konflikcie W. Raczkiewicza z W. Sikorskim, 22 października
1940 roku minister sprawiedliwości Herman Lieberman dokonał rozszerzającej
wykładni deklaracji prezydenta z 1939 r. H. Lieberman uzupełnił umowę,
precyzując obowiązek głowy państwa porozumienia się nie tylko z rządem, ale i ze
stronnictwami politycznym w przypadku mianowania nowego premiera. Nie
wspominał jednak H. Lieberman o obowiązku konsultacji ze stronnictwami
w przypadku korzystania przez głowę państwa z innych uprawnień osobistych,
którymi były m.in. mianowanie naczelnego wodza, oraz wyznaczanie na czas
wojny następcy prezydenta. Mimo to w drodze późniejszej wykładni obowiązek
porozumienia się prezydenta ze stronnictwami rozciągnięto także i na te
uprawnienia.
Kompromis umowy paryskiej utrzymał się w zasadzie przez cały okres
funkcjonowania władz emigracyjnych. Nie mniej jednak z jego naruszeniem
mieliśmy do czynienia m.in. w lipcu 1943 r. po śmierci Władysława Sikorskiego,
gdy to W. Raczkiewicz, wykorzystując chwilowe nieobsadzenie urzędu premiera
mianował bez konsultacji z rządem naczelnym wodzem gen. K. Sosnkowskiego.
Niewątpliwie należy podkreślić, że na podstawie „umowy paryskiej”,
a zapewnie także i za sprawą cech charakteru głowy państwa, St. Mackiewicz
określał bowiem W. Raczkiewicza mianem „wodzireja mazura” oraz „najlepiej
9
ubranym panem jakiego znałem”, prezydent stał się o wiele słabszym czynnikiem
na scenie politycznej niżby to wynikało z przepisów konstytucji.
Przechodząc do bezpośredniego omówienia powojennego okresu emigracji
polskiej, należy nadmienić, iż rząd Rzeczypospolitej w Londynie po cofnięciu mu
uznania przez główne mocarstwa światowe w dniu 5 lipca 1945 roku nie zaprzestał
funkcjonowania, bowiem nie został osiągnięty główny cel, o jaki walczono,
mianowicie Polska nadal nie była wolnym krajem. Prezydent W. Raczkiewicz tak
argumentował decyzję o dalszym funkcjonowaniu władz RP: „Trwając na moim
posterunku, czynię to zarówno zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, jak
również, sądzę, zgodnie z wolą olbrzymiej większości narodu polskiego. Jestem
przekonany, że znajdzie to zrozumienie w całym świecie, u wszystkich, którzy
10
wolność, sprawiedliwość i prawo stawiają wyżej od siły i przemijającej przemocy.”
Oficjalny protest przeciwko uznaniu przez mocarstwa zachodnie Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej w Warszawie złożyli ambasadorowie Rzeczypospolitej
w Wielkiej Brytanii, Edward Raczyński oraz w Stanach Zjednoczonych, Jan
Ciechanowski. Ambasador Raczyński w nocie złożonej na ręce Anthony‟ego
8
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Edena napisał „The first attribution of the independence of a State is its freedom to
choose a Government. In the present circumstances, the source of the authority of
the Government headed by Mr Osóbka-Morawski is a decision made not by the
Polish Nation, but by three foreign Powers, one of which controls de facto the
11
whole administration of Poland through its army and police forces.”
Mimo
cofnięcia uznania przez mocarstwa rząd w Londynie nadal był uznawany przez
kilkanaście państw świata m.in. Irlandię, Hiszpanię, Stolicę Apostolską oraz przez
19 republik południowoamerykańskich, utrzymywał także siatkę nieoficjalnych,
często dość wpływowych, przedstawicieli w państwach, które nie uznawały już
władz RP w Londynie.
Po 5 lipca 1945 roku, nadal na czele rządu emigracyjnego stał socjalista
Tomasz Arciszewski, który w myśl deklaracji W. Raczkiewicza z 7 sierpnia 1944
roku, był także następcą prezydenta wyznaczonym na podstawie art. 24 pkt1
konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, przewidującego wyznaczanie następcy
prezydenta przez urzędująca głowę państwa, na wypadek gdyby urząd ten opróżnił
się przed zawarciem pokoju. Uznano bowiem, mimo faktycznego zakończenia
działań wojennych w Europie, iż stan wojny nadal istnieje, gdyż nie odbyła się
konferencja pokojowa, a terytorium Polski znajduje się pod nową, sowiecką tym
razem
okupacją.
Jednak,
w
kwietniu
1947
roku,
ciężko
chory
W. Raczkiewicz, postanowił zmienić wcześniejszą deklarację i wyznaczył na swego
następcę szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta, byłego ministra spraw
zagranicznych Augusta Zalewskiego. Decyzję tę argumentował następująco:
„życzeniem Kraju było, by osoba następcy Prezydenta Rzeczypospolitej nie była
zaangażowana w działalności politycznej na naczelnych stanowiskach w rządzie
12
lub wojsku, w szczególności na stanowisku premiera i Naczelnego Wodza.”
Decyzja prezydenta wywołała wielkie kontrowersje, szczególnie wśród
działaczy PPS, podważali oni, na czele z samym premierem, jej legalność. Na tym
tle pojawił się, po raz kolejny, spór, czy konstytucja przyznaje prezydentowi prawo
do cofnięcia promocji na następcę prezydenta. Problem ten nie był rozpatrywany
w przedwojennych pracach doktryny prawa konstytucyjnego, wypłynął dopiero
w czasie wojny, w którym przepis art. 13 ust. 2 lit. b stanowiący, iż prerogatywą
prezydenta jest wyznaczanie następcy na czas wojny oraz wspomniany już
13
wcześniej art. 24 konstytucji znajdował zastosowanie. St. Cat-Mackiewicz, w roku
1944, a więc w czasie, gdy głowa państwa cofnęła nominację gen.
K. Sosnkowskiego na następcę prezydenta, konstatował: „Zwolnienie obecnego
następcy prezydenta (...) przez akt prezydenta nie jest możliwe z powodu braku
podstawy konstytucyjnej. Możliwa jest tylko dobrowolna rezygnacja.
Nieusuwalność stosuje się zasadniczo do wszystkich urzędów obejmowanych na
pewien okres. W żadnym wypadku i przy żadnym ustroju samo prawo nominacji na
pewien czas nie mieści automatycznie prawa odwołania przed upływem tego
14
okresu.” Podobnie jak Mackiewicz na kwestię tę zapatrywał się B. Hełczyński.
Stwierdzał on, iż istotnie prezydent nie może dobrowolnie zwolnić następcy
prezydenta, „jednakowoż od zasady tej musi istnieć pewien wyjątek, podyktowany
11
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istnieniem w konstytucji innego przepisu o jeszcze bardziej fundamentalnym
znaczeniu. W myśl art. 2 ust. 2 konstytucji na prezydencie Rzeczypospolitej
spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa. Prezydent
może odwołać swego następcę i wyznaczyć na jego miejsce innego, jeżeli tego
domaga się imperatyw jego odpowiedzialności wobec Boga i historii. (...) Ocena
czy taki stan rzeczy zachodzi, należy wyłącznie do samego prezydenta(...) zmiany
następcy może prezydent dokonać tylko wówczas, jeżeli uzna, że nie może tego
kroku uniknąć bez narażenia państwa na katastrofę, a co najmniej na bardzo
15
poważną i nie dającą się naprawić szkodę.”
Odmienny pogląd prezentował R. Hausner, radca prawny Kancelarii Cywilnej
Prezydenta RP, stwierdzał on, iż żaden z przepisów konstytucji „nie zawiera
16
postanowień, które by ograniczały prezydenta w wyborze osób.” Zgadzał się
z nim autor Uwag o liście p. Pehra . Autor stwierdzał, iż konstytucja mówi w art. 13
ust. 2 lit. b o „wyznaczeniu” następcy na czas wojny, nie może mieć tu więc
zastosowania analogia tego przepisu do przepisów art. 13 ust. 2 lit. e i f, bowiem
terminy „powołanie” oraz użyty w tych przepisach ma swój negatywny odpowiednik
w słowie „odwołanie”, dlatego też prawo odwołania musiałoby być
wyszczególnione w katalogu uprawnień, zaś słowo „wyznacza” nie posiada takiego
negatywnego odpowiednika, toteż nie można zastosować wobec niego podobnego
17
zabiegu jak w wypadku terminu „powołanie”. Do tego poglądu przychyli się także
językoznawca, redaktor „Wiadomości” Stanisław Westfal. Wydaje się, że należy
podzielić pogląd R. Hausnera i autora Uwag o liście p. Pehra, tym bardziej
zważywszy na fakt, iż nie po raz pierwszy głowa państwa dokonywała zmiany na
stanowisku następcy prezydenta, zmiana taka dokonywała się kilkakrotnie m.in.
w roku 1939 oraz w roku 1944.
Premier
T.
Arciszewski
wraz
z
większością
PPS-u
zarzucał
W. Raczkiewiczowi także naruszenie umowy paryskiej. Stwierdzał, iż nowa
nominacja została dokonana bez konsultacji z Prezesem Rady Ministrów oraz ze
stronnictwami politycznymi, jest to jednak argument zupełnie chybiony, bowiem
konsultacje takie przeprowadzili mandatariusze prezydenta gen. W. Anders
i T. Tomaszewski, w dniach 5 i 7 czerwca 1947 roku odbyła się także konferencja,
w której uczestniczyli Arciszewski, Anders, Tomaszewski oraz reprezentanci
stronnictw, jej celem miało być „wykonanie umowy paryskiej”. Także argument, iż
w kwestii następcy prezydenta nie osiągnięto przewidywanego przez umowę
paryską ścisłego porozumienia prezydenta z premierem, jest argumentem
nietrafnym, bowiem nie można tego zwrotu interpretować jako uniemożliwiającego
wykonywanie przez prezydenta jego konstytucyjnych uprawnień w braku takiego
18
porozumienia. Socjaliści podnosili także, iż nominacja Zalewskiego została
opublikowana w Dzienniku Ustaw już po śmierci Raczkiewicza i była
antydatowana, jednak wydaje się, że mimo wszystko nie została naruszona norma
art. 24 konstytucji, w związku z tym nominacja Zalewskiego była nominacją legalną
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dokonaną zgodnie z trybem przewidywanym przez przepis art. 24, miała więc moc
19
wiążącą wobec obywateli Rzeczypospolitej.
Zaprzysiężenie nowego prezydenta RP, Augusta Zalewskiego miało miejsce
9 czerwca 1947 roku. Na uroczystości nie pojawił się premier oraz przedstawiciele
PPS. Mimo jeszcze kilkakrotnych propozycji ugody wysuwanych przez prezydenta
Zalewskiego w kierunku socjalistów nie udało się załagodzić konfliktu. Zaostrzył się
on jeszcze bardziej, gdy T. Arciszewski odmawiał podania się do dymisji,
twierdząc, iż nie ma komu złożyć dymisji, bowiem nie może uczynić tego na ręce
nielegalnie powołanego prezydenta. Premiera popierał Jan Kwapiński, który
konstatował, iż „sytuacja istotnie wymaga powzięcia decyzji i o ile rząd powinien
podać się do dymisji to premier Arciszewski nie może tego wykonać, gdyż nie ma
20
komu dymisji złożyć.”
Ostatecznie jednak Rada Ministrów zadecydowała
w głosowaniu, iż poda się do dymisji. Prezydent Zalewski udzielił dymisji rządowi
T. Arciszewskiego 3 lipca 1947 roku oraz powołał nową Radę Ministrów z gen.
Tadeuszem Komorowskim na czele.
Kryzys sukcesyjny z 1947 roku był początkiem rozbicia emigracji
niepodległościowej na dwa przeciwstawne obozy: skupiony wokół prezydenta
„Zamek” oraz stojący w opozycji do A. Zalewskiego obóz nazwany później obozem
„zjednoczenia”. Walka polityczna zaostrzyła się po raz kolejny po odwołaniu rządu
gen. T. Komorowskiego i powołaniu na stanowisko premiera Tadeusza
Tomaszewskiego, stronnictwa skupione jeszcze wokół prezydenta zarzucały, iż nie
skonsultował on z nimi tej decyzji, a tym samym złamał porozumienie paryskie,
z czasem od A. Zalewskiego odsunęły się wszystkie najważniejsze stronnictwa
polityczne, tworząc w 1949 roku Radę Polityczną.
Próbę mediacji między zwaśnionymi obozami politycznymi podjął w 1953 roku
gen. Kazimierz Sosnkowski. Zaprezentował on Zalewskiemu program
zjednoczenia
emigracji
niepodległościowej,
prezydent
zaproponował
K. Sosnkowskiemu, jeszcze przed zjednoczeniem, stanowisko następcy
prezydenta, należy wspomnieć, iż na kandydaturę generała zgadzały się wszystkie
stronnictwa polityczne, tak skupione wokół „Zamku”, jak i wokół Rady Politycznej.
Jednocześnie prezydent zapowiedział swoje ustąpienie na 9 czerwca 1954 roku, tj.
wraz z upływem 7 lat od objęcia przezeń urzędu.
Gen. K. Sosnkowski 12 kwietnia 1954 roku podał do wiadomości publicznej
zasady, na jakich miało opierać się zjednoczenie, zawarte były one w 12 punktach.
Z perspektywy tematu niniejszej pracy znaczenie mają jedynie dwa punkty,
mianowicie punkt 1 przewidujący utworzenie Rady Jedności Narodowej, powołanej
dekretem prezydenta, a wyłonionej przez podpisane stronnictwa, oraz punkt 2
przewidujący wykonywanie prerogatyw prezydenta na podstawie umowy paryskiej
i wykładni uzupełniającej z 22 października 1940 roku. Wyznaczanie następcy
prezydenta i mianowanie premiera na podstawie konsultacji stronnictw, a premiera
także w porozumieniu z ustępującym prezesem Rady Ministrów. Punkt 2 aktu
scaleniowego przewidywał także prawo Rady Jedności Narodowej do żądania
21
ustąpienia rządu, chyba, że prezydent rozwiąże Radę na wniosek rządu. Do
podpisana Aktu Zjednoczenia doszło 14 marca 1954 roku, podpisali go
przedstawiciele wszystkich liczących się stronnictw politycznych emigracji, także
19
20
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część polityków związana dotąd z obozem prezydenckim, sam Zalewski nie uznał
Aktu Zjednoczenia za obowiązujący, stwierdził, iż ma on charakter umowy między
stronnictwami a kandydatem na następcę prezydenta, co do warunków, jakie mają
22
obowiązywać głowę państwa przy wykonywaniu jej konstytucyjnych uprawnień.
Nie wywiązał się także z obietnicy ustąpienia z urzędu z dniem 9 czerwca 1954,
nie było to jednak naruszeniem przepisów konstytucji, bowiem deklaracja
Zalewskiego miała charakter czysto polityczny, zaś jego kadencja w myśl art. 24
ust.2 ustawy zasadniczej trwała do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju.
Należy stwierdzić, iż Akt Zjednoczenia zwiększał rolę stronnictw politycznych.
Na jego podstawie miały one mieć wpływ nie tylko na obsadę stanowiska Prezesa
Rady Ministrów, ale także na obsadę stanowiska następcy prezydenta. Oba te
postanowienia Aktu były niewątpliwie sprzeczne z postanowieniami konstytucji
kwietniowej zwartymi w art. 13 ust.2 lit. b i c, zaliczającymi uprawnienia do
mianowania następcy prezydenta i premiera do prerogatyw głowy państwa, czyli to
aktów osobistych prezydenta. W związku z tym, postanowienia te mogłyby być
wprowadzone w życie jedynie w drodze zmiany konstytucji w trybie przewidzianym
przez art. 80 ustawy zasadniczej, jednak w braku izb ustawodawczych na emigracji
nie było to możliwe. Zwracał zresztą uwagę na tę przeszkodę prezydent Zalewski
w liście skierowanym do K. Sosnkowskiego, stwierdzając „Wszystkie (...)
wymienione zmiany w Konstytucji mogłyby być przeprowadzone jedynie w trybie
przewidzianym art. 80 ustawy konstytucyjnej z dnia 23 IV 1935 r., co jest
niewykonalne na uchodźstwie. Wobec powyższego stwierdzam, że aczkolwiek
uznaję zobowiązania o charakterze politycznym zawarte w oświadczeniu
prezydenta Raczkiewicza z dnia 30 XI 1939 r., to nie mógłbym się zgodzić na
23
żadne zmiany Konstytucji. Prezydent RP nie jest władny tego uczynić.”
Odrzucenie przez prezydenta zasad zjednoczenia spowodowało zaostrzenie
konfliktu w łonie polskiej emigracji niepodległościowej, doprowadziło do dualizmu
ośrodków władzy oraz zmarginalizowania ośrodka prezydenckiego, od którego
odsunęła się większość wybitnych działaczy politycznych z gen. Władysławem
Andersem na czele. Stronnictwa opozycyjne do obozu „Zamkowego” powołały 31
lipca 1954 roku Tymczasową Radę Jedności Narodowej, która na swym pierwszym
posiedzeniu przyjęła „Uchwałę zasadniczą”, stwierdzając w niej, że „naruszenie
ustawy konstytucyjnej i przyjętych zobowiązań oraz nieprzekazanie urzędu
Prezydenta RP gen. K. Sosnkowskiemu w terminie przez siebie określonym
pozbawiły p. A. Zalewskiego podstaw prawno-politycznych i moralnych do
24
zajmowania urzędu Prezydenta RP.” Stronnictwa skonfederowane w TRJN
utworzyły także Radę Trzech jako organ tymczasowo zastępujący prezydenta,
oraz organ wykonawczy, Egzekutywę Zjednoczenia Narodowego, powoływany
przez Radę Trzech. W pierwszym składzie Rady Trzech znaleźli się gen.
25
Władysław Anders, E. Raczyński i T. Arciszewski.
Niewątpliwie obóz Zjednoczenia i powołane przezeń instytucje były
nielegalne, funkcjonował wszak legalnie powołany prezydent. Instytucje te były
również sprzeczne z konstytucją także, dlatego, iż nie przewidywała ona powołania
ani Rady Trzech, ani Egzekutywy Zjednoczenia.
22
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Niewątpliwie sporym ciosem dla emigracji, w połowie lat 50-tych były również
spektakularne powroty do Polski Hugona Hankego i St. Mackiewicza. H. Henke,
agent komunistycznej bezpieki w strukturach uchodźczych władz został 8 sierpnia
1955 roku powołany na stanowisko premiera, już po kilku tygodniach urzędowania,
26
pojawił się w Warszawie. Powrót urzędującego premiera do rządzonego przez
komunistyczny reżim kraju był tak wielkim zaskoczeniem, iż w pierwszej chwili
władze na emigracji sugerowały porwanie premiera, w „Komunikacie Kancelarii
Cywilnej Prezydenta RP w sprawie premiera Hugona Hankego” stwierdzano „nic
w jego [H. Hankego – K.S.] długoletniej pracy politycznej nie wskazuje na to, aby
mógł on dobrowolnie udać się do Kraju znajdującego się pod okupacją
27
komunistyczną.” Podobną drogę wybrał St. Mackiewicz, który powrócił do kraju
14 czerwca 1956 roku w poczuciu beznadziei prowadzonej przez emigrantów
28
polityki. W pożegnalnym liście opublikowanym w „Dzienniku Polskim” napisał
„urodziłem się jako Polak, szlachcic litewski i miłości Wilna nikt nie wyrwie z mego
serca. (…) Ale dziś nie możemy liczyć na chęć państw zachodnich wyłączenia
29
kraju polskiego z systemu państw prosowieckich.”
Rozłam w łonie uchodźstwa został zakończony dopiero po zgonie
A. Zalewskiego, co nastąpiło w 1972 roku. Jeszcze przed śmiercią prezydent
wyznaczył swym następcą Stanisława Ostrowskiego, człowieka o wiele bardziej
skłonnego do kompromisu niźli jego poprzednik. St. Ostrowski zadeklarował, iż
swój urząd będzie pełnił, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości, jednak nie
30
dłużej niż lat 7. Osobę Ostrowskiego na urzędzie prezydenta uznał także obóz
Zjednoczenia, 8 lipca 1972 roku rozwiązała się Rada Trzech, jednocześnie na
wniosek Egzekutywy Zjednoczenia rozwiązała Radę Jedności Narodowej oraz
udzieliła dymisji Egzekutywie. Oba skłócone dotąd obozy ustaliły zasady
porozumienia, akt porozumienia stwierdzał: „Stojąc na stanowisku ciągłości
prawnej państwa polskiego przyjmujemy, że podstawą działania scalonego
ośrodka polityki niepodległościowej jest obowiązująca Konstytucja z roku 1935,
z uwzględnieniem oświadczeń prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 XI
1939 r. i przyjętej przez niego wykładni uzupełniającej z 22 X 1940 r. Rozumiemy
przez to, że Prezydent Rzeczypospolitej uprawnienia swoje w zakresie
wyznaczania prezydenta i mianowania prezesa Rady Ministrów wykonywać będzie
w ramach Konstytucji na podstawie konsultacji stronnictw i ugrupowań
wchodzących w skład przedstawicielstwa narodowego. Przy mianowaniu prezesa
Rady Ministrów konsultowany będzie również ustępujący prezes Rady
31
Ministrów(...).” Dalej akt scaleniowy stwierdzał, między innymi, iż Prezes Rady
Ministrów i rząd winien mieć zaufanie przedstawicielstwa narodowego, którego
uchwały w sprawie ustąpienia rządu będą miarodajne, chyba że prezydent
32
przychylając się do wniosku rządu, rozwiąże przedstawicielstwo narodowe.
Zasady porozumienia z 1972 roku nie odbiegały znacznie od Aktu Zjednoczenia
z 14 marca 1954 roku, także im można postawić zarzut sprzeczności z konstytucją,
26
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w szczególności z jej art. 13 zawierającym katalog prerogatyw prezydenta, jednak
wydaje się, że w ówczesnej sytuacji, gdy wskutek sporów znacznie spadło
znaczenie ośrodka londyńskiego nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także
wśród polskiej emigracji nie było innego wyjścia niż przyjąć sprzeczne, co do
zasady z normami konstytucyjnymi podstawy porozumienia.
Prezydentura St. Ostrowskiego przebiegała niewątpliwie pod znakiem
wielkiego sukcesu, jakim było scalenie ośrodków emigracyjnych, jednak były także
i porażki. Niewątpliwie największą było cofnięcie przez Watykan 19 października
1972 roku uznania władz emigracyjnych. Było to ostatnie państwo oficjalnie
uznające rząd londyński.
Prezydent Ostrowski wyznaczył swym następcą E. Raczyńskiego, byłego
ambasadora RP w Wielkiej Brytanii oraz członka Rady Trzech. Ustąpił z urzędu,
zgodnie ze swoją deklaracją po 7 latach od jego objęcia. Zaprzysiężenie nowego
prezydenta RP odbyło się 8 kwietnia 1979 roku, jednak niektóre stronnictwa były
przeciwne nominacji E. Raczyńskiego, szczególnie dawny „Zamek”, nie tylko ze
względu, iż nowy prezydent był jak wspomniano członkiem Rady Trzech, ale także
ze względu na jego podeszły wiek (88 lat) i zły stan zdrowia.
Na okres tej prezydentury przypada szczególnie trudny w powojennych
dziejach Polski okres. Jest to okres nie tylko powstania „Solidarności”, ale także
wprowadzenia stanu wojennego. Wobec działań reżimu komunistycznego w PRL
rząd Rzeczypospolitej nie pozostał bierny. Już 14 grudnia 1981 roku rząd RP na
uchodźstwie wydał oświadczenie, w którym stwierdzał, iż stan wojenny to
„rozpaczliwa i chyba ostatnia próba uratowania systemu komunistycznego
33
w Polsce, w kraju gdzie komunizm zbankrutował.”
Zaś 17 grudnia na
nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów uchwalono „Apel do Wolnego
.
Świata”. Rząd emigracyjny kierowany w tym czasie przez Kazimierza Sabbata
poparł także sankcje ekonomiczne wprowadzone przez kraje zachodnie wobec
PRL, jednocześnie podkreślano, iż konieczne jest udzielenie społeczeństwu
polskiemu pomocy zarówno natychmiastowej, materialnej, jak również pomocy
długotrwałej, uzależnionej od zmiany sytuacji politycznej w kraju. Rząd podjął także
działania na arenie międzynarodowej mające na celu podniesienie spraw Polski na
arenie międzynarodowej. W czerwcu 1982 roku na posiedzeniu Rady Federalnej
Ruchu Europejskiego wystąpili premier K. Sabbat oraz podsekretarz stanu w MSZ
Tadeusz Łasko, zaś w październiku 1982 roku na sesji Parlamentu Europejskiego
34
poświeconej sytuacji w Polsce przemawiał Walery Choroszewski. Organizowano
także demonstracje i pikiety ambasady PRL w Londynie. Najliczniejsza
demonstracja została zorganizowana 20 grudnia 1981 roku, wzięło w niej udział
około 15 tysięcy osób. Stara emigracja polityczna organizowała także zbiórki
pieniędzy na pomoc dla kraju. Niewątpliwie w okresie stanu wojennego rząd
emigracyjny znów stał się wedle słów premiera K. Sabbata „(...) rzecznikiem
35
stanowiska i woli Kraju w wolnym świecie. ”
Prezydent Raczyński powtórzył deklarację prezydenta St. Ostrowskiego
i ustąpił ze stanowiska po 7 latach sprawowania najwyższego urzędu w państwie,
na swego następcę wyznaczył długoletniego premiera, a także działacza obozu
33
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Zjednoczenia K. Sabbata. Ceremonia przekazania urzędu odbyła się 5 kwietnia
1986 roku. Warto dodać, iż K. Sabbat zachęcał prezydenta E. Raczyńskiego, aby
36
wyznaczył następcą kogoś z kraju a nie jego. Koncepcji tej jednak nie udało się
zrealizować, ze względu na koszty, jakie pociągnęłoby przeniesienie się takiej
osoby do Londynu. Nie mniej jednak podczas całej swej prezydentury K. Sabbat
37
starał się wzmacniać związki emigracji z opozycją w kraju. Działał także na rzecz
współpracy rządu Rzeczypospolitej z rządami i komitetami emigracyjnymi innych
państw znajdujących się w strefie wpływów ZSRR. Na okres prezydentury
K. Sabbata przypadają także negocjacje przy okrągłym stole. Władze emigracyjne
odniosły się do ustaleń okrągłostołowych nieufnie, wskazywały, iż wybory mogą
zostać sfałszowane, apelowały także do emigracji, aby nie brała udziału
w organizowanym przez konsulaty PRL głosowaniu, gdyż jest to próba zniszczenia
38
niepodległościowej emigracji.
Prezydent K. Sabbat zmarł nagle w dniu 19 lipca 1989 roku. Urząd prezydenta
objął jego następca, minister ds. krajowych w rządzie Edwarda Szczepanika
Ryszard Kaczorowski, był on ostatnim prezydentem II Rzeczypospolitej
rezydującym w Londynie.
Pisząc
o
podstawach
prawno-ustrojowych
funkcjonowania
władz
Rzeczypospolitej na emigracji po II wojnie światowej nie można nie wspomnieć
o instytucji Rady Narodowej. Została ona powołana dekretem prezydenta
39
z 9 grudnia 1939 roku. Rada Narodowa nie miała kompetencji ustawodawczych,
wydawała jedynie opinie we wniesionych na jej sesje przez rząd sprawach,
w szczególności opiniowała budżet. Mogła także, na wniosek rządu opracowywać
zagadnienia związane z przyszłym ustrojem państwa, zwłaszcza ordynacje
wyborcze do Izb Ustawodawczych. W takim kształcie, jako organ doradczy Rada
Narodowa przetrwała w zasadzie do końca II wojny światowej, ostatnie
40
posiedzenie Rady Narodowej miało miejsce 15 stycznia 1945 roku. Następną III
Radę Narodową udało się powołać dopiero w 1949 roku. W grudniu 1953 roku
prezydent A. Zalewski wydał dekret o zmianie dekretu z 9 grudnia 1939 roku
41
o Radzie Narodowej, zmieniono nazwę gremium na Radę Rzeczypospolitej.
Rada RP składała się z członków częściowo pochodzących z wyborów
powszechnych przeprowadzonych w ośrodkach emigracji polskiej, częściowo
z nominacji prezydenta oraz z członków desygnowanych przez partie polityczne.
Powołanie Rady Jedności Narodowej postulował także Akt Zjednoczenia z 14 III
1954 roku, jednak nigdy nie została ona powołana. Rola przedstawicielstwa
narodowego wzrosła wraz ze zjednoczeniem ośrodków emigracji w 1972 roku.
Akt scaleniowy przewidywał powołanie przedstawicielstwa narodowego,
wyposażonego w pewne prawa, które w warunkach emigracyjnych wypełniałoby
lukę, jaką powodował brak Izb Ustawodawczych. W. Rostocki stwierdza w swej
pracy Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej konstytucji kwietniowej, iż
„powołanie organu zastępującego w pełni Izby Ustawodawcze, jest najzupełniej
36
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poprawne przede wszystkim z politycznego punktu widzenia”.
Owym
przedstawicielstwem narodowym, mającym zastępować parlament była powołana
do życia dekretem z 29 V 1973 roku Rada Narodowa, która w myśl art. 1 tego
43
dekretu miała funkcjonować „aż do odzyskania przez Polskę niepodległości” . Do
najważniejszych kompetencji Rady Narodowej należało m.in. uchwalanie projektów
dekretów prezydentów Rzeczypospolitej, uchwalanie na wniosek rządu projektu
budżetu. Rada mogła także podjąć uchwałę w sprawie ustąpienia rządu, która była
wiążąca, tak więc Rada Narodowa powołana w 1973 odmiennie niż jej
poprzedniczki z 1939 roku i 1954 roku przestała być jedynie organem
opiniodawczym. Prawo pociągnięcia rządu do odpowiedzialności parlamentarnej
było powtórzone za konstytucją kwietniową. Rada stwierdzała także większością
3/5 głosów fakt opróżnienia urzędu prezydenta RP, podobne postanowienie
44
zawierał art. 22 konstytucji. „Umowa paryska” miała się teraz realizować poprzez
konsultacje prezydenta ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi wchodzącymi
w skład Rady w przypadku wyznaczenia następcy czy mianowania premiera.
Kadencja Rady Narodowej trwała 5 lat, prezydentowi, na wniosek Rady Ministrów,
przysługiwało prawo rozwiązania Rady przed upływem kadencji. Warto dodać, iż
45
powołana w 1973 roku Rada Narodowa liczyła aż 229 członków, a więc także
i pod względem liczebności znacznie różniła się od swych poprzedniczek. Rada
Narodowa pracowała aż do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych
46
w Polsce, rozwiązała się na swoim ostatnim posiedzeniu 8 grudnia 1991 roku.
Symbolicznym zakończeniem misji władz emigracyjnych, oraz podkreśleniem
ciągłości II i III Rzeczypospolitej było przekazanie insygniów prezydenckich m.in.
oryginału konstytucji kwietniowej, przez R. Kaczorowskiego zaprzysiężonemu
22 grudnia 1990 roku na prezydenta RP Lechowi Wałęsie. Wypełniły się tym
samym słowa wypowiedziane przez prezydenta Raczkiewicza w orędziu
z 29 czerwca 1945 roku „Prawo Rzeczypospolitej włożyło na mnie obowiązek
przekazania, po zawarciu pokoju, urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej w ręce
następcy, powołanego przez naród w wolnych od wszelkiego przymusu i wszelkiej
groźby, demokratycznych wyborach. Uczynię to niezwłocznie, gdy naród będzie
47
w stanie wyboru takiego dokonać.”
Przez cały okres emigracji władze RP na uchodźstwie funkcjonowały
w oparciu o konstytucję z 23 kwietnia 1935 roku uzupełnioną o umowę paryską
oraz jej wykładnię uzupełniająca dokonaną przez H. Liebermana 22 października
1940 roku, z także akt scaleniowy z 1973 roku. Dzięki jej normom, przewidującym
działania najwyższych władz państwa poza granicami kraju mogła zostać
zachowana ciągłość prawna po wybuchu II wojny światowej. Warto też podkreślić,
iż ustawa zasadnicza z 1935 roku dzięki prodemokratycznej wykładni zupełnie
wypełniała standardy demokratycznego państwa prawa drugiej połowy XX wieku,
odchodząc od założeń „cezaryzmu”, na których był zbudowany ustrój
II Rzeczypospolitej po wejściu w życie konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku oraz
42
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znacznie osłabiając zasadę koncentracji władzy w osobie prezydenta, na której
48
była oparta ustawa zasadnicza.
Dowodem na demokratyzację norm
konstytucyjnych w okresie 1945-1990 jest przede wszystkim wzrastająca rola
stronnictw politycznych w życiu uchodźczego państwa, praktyka konstytucyjna
przeszła drogę od zupełnej prawie marginalizacji ugrupowań politycznych
w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej, do ich czynnego
i decydującego jak wykazano powyżej udziału w życiu politycznym polskiego
Londynu.
Na zakończenie należy wyrazić żal, iż nadal, mimo upływu ponad 20 lat od
odzyskania niepodległości nie nawiązano w sposób nawet symboliczny, choćby
w arendze do obecnej konstytucji, do znaczącego dziedzictwa konstytucji
kwietniowej. Warto wspomnieć, iż jedyne takie nawiązanie znajdowało się
w obywatelskim projekcie konstytucji z 1996 roku, projekt ten w przepisach
końcowych stwierdzał „z dniem wejścia niniejszej Konstytucji (...) uznaje się, że
49
przepisy Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 roku wygasły.”
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Streszczenie
Autor poświęcił swój tekst zagadnieniu prawotwórczej interpretacji konstytucji
kwietniowej z 1935 roku w latach 1945 – 1990 realizowanej przez polityków
i polskich prawników przebywających na emigracji. W swoim artykule autor opiera
się na analizie przepisów konstytucji, aktów prawnych rządu na emigracji oraz na
poglądach ówczesnej doktryny.
Summary
The author devoted his text of the law-making interpretation of the Constitution
from April 1935 in the years 1945-1990 made by politicians and lawyers in exile. In
his article is based on an analysis of the provisions of the Constitution and acts of
the government in exile and on the views of the doctrine.
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Grzegorz TOKARZ
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
STOSUNKI MIĘDZY III RZECZPOSPOLITĄ A JORDAŃSKIM
KRÓLESTWEM HASZYMIDZKIM
Bliski Wschód należy do najważniejszych regionów na świecie. Wpływ na to
mają z jednej strony warunki geograficzne, z drugiej zaś bogactwa naturalne,
w jakie obfitują tamtejsze kraje. Jest to równocześnie region zapalny, mamy tam
do czynienia z wieloma konfliktami. Do ważnych krajów na Bliskim Wschodzie
należy Jordańskie Królestwo Haszymidzkie ze stolicą w Ammanie, obejmujące
swoim zasięgiem 89 300 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje go 6,4 ml
1
mieszkańców, z czego 98% to Arabowie. Celem poniższego artykułu jest próba
opisu relacji między tym państwem a III Rzeczpospolitą.
Ważnym porozumieniem o charakterze gospodarczym była Umowa (…)
w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. W jej poszczególnych
artykułach w sposób dokładny opisuje się warunki współpracy. Inwestora definiuje
się jako osobę fizyczną lub osobę prawną, inwestycją może być ,,własność
ruchomości i nieruchomości. (...) Akcje, udziały i obligacje spółek (...), roszczenia
pieniężne lub roszczenia do innych świadczeń (...) prawa autorskie, prawa
własności przemysłowej (...) prawa przyznane przez władze publiczne do
2
wykonywania działalności gospodarczej, w tym koncesje.'' W pozostałych
artykułach opisano w jaki sposób należy chronić inwestycje, kwestie związane
z wywłaszczeniem i odszkodowaniem, transferem, rozwiązywaniem ewentualnych
sporów. W przypadku, jeśli umawiająca się strona nie może porozumieć się
z inwestorem drugiej strony, inwestor może skierować sprawę do jednego
z następujących trybunałów arbitrażowych: Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej
w Sztokholmie, Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Międzynarodowego
Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych. Istnieje również możliwość
odwołania się do decyzji trybunału arbitrażowego ad hoc (jego podstawą działania
jest Regulamin Procedury Arbitrażowej Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw
Międzynarodowego Prawa Handlowego). Uznano, że powyższa Umowa
obowiązywać powinna 10 lat, jeśli na rok przed jej wygaśnięciem żadna ze stron
3
nie zdecyduje się jej wypowiedzieć, wtedy jest ważna przez następnych lat 10.
Odpowiednie Oświadczenie Rządowe wydano 28 czerwca 2011, przy czym
Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji zaczęła obowiązywać od
4
14 sierpnia 1999r.
1

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską,
http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagaranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+...,
pobrano:
2011-05-25
2
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r.,
,,Dziennik Ustaw‟‟, 2001, nr 143, poz. 1603
3
Tamże
4
Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między
Rzeczpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania
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Ważnym gospodarczym porozumieniem między obydwoma krajami była
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Podpisano ją w stolicy
Jordanii (Amman) w październiku 1997 r. Umowa powyższa obowiązywać miała do
czasu, aż jedna ze stron jej nie wypowie. Przy czym takowe wypowiedzenie może
nastąpić po pięciu latach, po upływie tego terminu co roku (sześć miesięcy przed
jego końcem), za pomocą odpowiedniej noty można powyższe porozumienie
wypowiedzieć. W Umowie tej określono, jakich podatków dotyczy. W przypadku
państwa polskiego są to: podatek od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób
prawnych, w Jordanii zaś: podatek dochodowy, podatek od sprzedaży, podatek od
usług socjalnych. Odnosi się to również ,,do wszystkich podatków tego samego lub
podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone
obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe władze umawiających się
państw będą informowały się wzajemnie o wszystkich zasadniczych zmianach
5
dokonanych w ich ustawodawstwach podatkowych.''
Właściwe Oświadczenie Rządowe zostało podane 21 kwietnia 1999 r. Umowa
6
zaczęła obowiązywać od 22 kwietnia 1999 r.
Dokumentem, przybliżającym oba państwa pod względem kulturowym, był
Program Wykonawczy dotyczący współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury.
Podpisano go w stolicy państwa polskiego we wrześniu 2004 r., miał obowiązywać
w latach 2004-2006. Składał się z pięciu części, i dotyczyła nauki i edukacji,
obydwie strony zobowiązały się, że będą pomagać w nawiązywaniu i prowadzeniu
współpracy między jednostkami naukowymi oraz szkołami wyższymi Polski
i Jordanii. W tym celu konieczna jest wymiana pracowników powyższych placówek.
Szczegółowo ustalono, że w Polsce będą mogły (bez opłat za naukę) studiować
(studia wyższe lub studia doktoranckie) lub przebywać na stażu naukowym cztery
osoby (w skali roku). Odpowiednio, strona jordańska zapewniła cztery miejsca dla
osób, które pragną uczyć się języka arabskiego (staż ten miał trwać 28 miesięcy).
Stwierdzono także, iż należy podejmować współpracę na różnych szczeblach
szkolnictwa obu krajów, wymieniać się wiedzą o różnych systemach edukacyjnych.
W drugiej części, dotyczącej kultury i sztuki, uznano potrzebę ukazywania własnej
kultury, polskiej w Jordanii i jordańskiej w Polsce. W tym kontekście wymieniono
organizowanie koncertów muzycznych, otwieranie wystaw, obrazujących sztukę
obydwu państw, wymieniać się dziełami narodowej kinematografii. W części tej
stwierdzono również potrzebę współpracy w dziedzinie archiwistyki, archeologii,
muzealnictwa czy konserwacji zabytków. W tym kontekście podkreślono, że kraje
podpisujące powyższy Program Wykonawczy podejmą działania, aby
zminimalizować niebezpieczeństwa związane z nielegalnym wywozem dzieł sztuki.
i ochrony inwestycji, sporządzone w Ammanie dnia 4 października 1997 r., ,,Dziennik Ustaw‟‟, 2001, nr
143, poz. 1604
5
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem haszymidzkiego Królestwa Jordanii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r., ,,Dziennik
Ustaw‟‟, 1999, nr 61, poz. 654
6
Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowa między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r., ,,Dziennik Ustaw‟‟, 1999, nr 61, poz.
655
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Część trzecia poświęcona jest sprawom młodzieży i sportowi. Stwierdzono, że
popierać się będzie współpracę organizacji młodzieżowych, działających na
terenach obu państw. Poszczególne instytucje, zajmujące się sportem czy młodymi
ludźmi będą mogły nawiązywać współpracę i podpisywać odpowiednie
porozumienia. W części czwartej w sposób szczegółowy opisuje się zasady
wymiany osobowej, zaś w piątej, dotyczącej postanowień ogólnych i końcowych
stwierdza się, że powyższy Program posiada moc obowiązującą do 31 grudnia
2006 r. Przy czym jeszcze przez rok po utracie jego mocy można go stosować,
7
dopóki nie pojawi się nowy Program, ustalony między obydwoma państwami.
Odpowiednie Oświadczenie Rządowe, które zawierało zgodę Rady Ministrów na
8
powyższy Program Wykonawczy zostało wydane w dniu 17 września 2004 r.
Wspomnieć należy o Umowie o komunikacji lotniczej, którą sporządzono
w Ammanie w listopadzie 1993 r. Obowiązywać miała już od momentu, kiedy
została podpisana, jednak działanie jej miało mieć charakter tymczasowy, stan
tymczasowości skończyć się miał wraz z wymianą odpowiednich not. Rozwiązać ją
można było w każdej chwili, jednak od momentu stwierdzenia któregoś
z umawiających się państw, że ma utracić ważność, należy poczekać 12
9
miesięcy .
Innym porozumieniem była Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki.
Dokument podpisano w Warszawie we wrześniu 2004 r. Obowiązywać miała przez
pięć lat, jeśli Rzeczpospolita lub Jordania nie wypowie tego porozumienia
(notyfikacja) w ciągu pół roku do końca jej obowiązywania, wtedy zostaje
przedłużona o następne pięć lat. Obydwie strony zobowiązały się, że będą
wspierać działania organizacji, instytucji, które zajmują się działalnością
turystyczną. Za konieczne uznano wymianę informacji dotyczących następujących
aspektów: statystyki turystycznej, aktów prawnych, dotyczących ruchu
turystycznego, systemów edukacyjnych, których główną treścią jest nauczanie
o różnych aspektach turystyki. Ważnym elementem współpracy jest sprzyjanie
powstaniu w obu krajach odpowiedniej informacji turystycznej, polskiej w Jordanii
i jordańskiej w Polsce. W celu właściwej realizacji artykułów podpisanej Umowy
uzgodniono, że powstanie Komisja Mieszana, jej członkami zostaną osoby
zajmujące się turystyką z obydwu krajów. Przy czym jej obrady (na pisemny
wniosek strony zainteresowanej) będą miały miejsce w Polsce i Jordanii (na
10
przemian) .
Oświadczenie Rządowe zostało wydane 15 grudnia 2004 r., Umowa weszła
11
w życie 13 grudnia 2006r.
7

Program Wykonawczy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa
haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006, podpisany w
Warszawie dnia 1 września 2004 r., ,,Dziennik Ustaw‟‟, 2004, nr 263, poz. 2622
8
Oświadczenie Rządowe z dnia 17 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej
Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego
Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006,
podpisanym w Warszawie dnia 1 września 2004 r., ,,Dziennik Ustaw‟‟, 2004, nr 263, poz. 2623
9
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa
Haszymidzkiego o komunikacji lotniczej (kopia w posiadaniu Autora)
10
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa
Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2004
r., ,,Monitor Polski‟‟, 2007, nr 38, poz. 432
11
Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy
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W październiku 1978 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa zawarła
z Haszymidzkim Królestwem Jordanii Umowę o międzynarodowych przewozach
drogowych, towarzyszyło jej odpowiednie Memorandum. Dopiero 8 lutego 2002 r.
wydano Oświadczenie Rządowe, że Rada Ministrów 31 stycznia 1979 r.
12
zatwierdziła to porozumienie, które zaczęło obowiązywać od 27 marca 1979 r.
Wspomnieć
należy
o
wizytach,
jakie
składali
przedstawiciele
III Rzeczpospolitej w Jordanii, w lipcu 1999 r. do tego bliskowschodniego kraju
przyjechał Minister Spraw Zagranicznych Polski – Bronisław Geremek. Wspomnieć
należy, że odwiedził również Syrię i Liban. W Jordanii przedstawiciel rządu
polskiego rozmawiał z królem Abdullahem II oraz tamtejszym Premierem
13
i Ministrem Spraw Zagranicznych.
W ramach wizyty na Bliskim Wschodzie do Jordanii przybył w listopadzie 2003
r. premier III Rzeczpospolitej Leszek Miller. Został przyjęty przez regenta tronu
Fajsala bin al-Husajna. Rozmawiał z Premierem, Wicepremierem i Ministrem
Spraw Zagranicznych tego państwa. Głównym tematem rozmów był stan
stosunków między obu państwami, jednocześnie obie strony uznały, że należy
wzajemne relacje zagęścić, uznając, że przyniesie to korzyść zarówno Polsce, jak
i Jordanii. Omawiano również sprawy związane z bezpieczeństwem i pokojem na
Bliskim Wschodzie. Wizyta ta miała fundamentalne znaczenie, gdyż po raz
pierwszy w historii Prezes polskiej Rady Ministrów złożył oficjalną wizytę w tym
kraju od czasu nawiązania wzajemnych stosunków dyplomatycznych. L. Miller nie
14
zapomniał o Polonii w tym kraju, spotkał się z Polakami tam zamieszkującymi.
Marszałek polskiego Senatu Bogdan Borusewicz w 2007 r. (wrzesień) wraz
z czterema innymi senatorami przyjechał z oficjalną wizytą do tego
bliskowschodniego kraju. Wraz z nim państwo to odwiedzili przedstawiciele
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców,
pragnących nawiązać ściślejsze relacje gospodarcze z jordańskimi kolegami.
Marszałek Senatu III Rzeczpospolitej rozmawiał z Premierem rządu jordańskiego,
spotkał się z królem Abdullahem II. Odwiedził również Senat Jordańskiego
15
Królestwa Haszymidzkiego.
Nie należy zapomnieć o wizycie w Jordanii w czerwcu 2009 r., Marszałek
B. Borusewicz przebywał tam jako jedna z osób wchodzących w skład delegacji
parlamentarnej UE, której celem było wsparcie procesu pokojowego na Bliskim
Wschodzie (polski polityk odwiedził wtedy również Izrael, Autonomię Palestyńską
i Egipt). B. Borusewicz w rozmowie z przewodniczącym Senatu Jordanii oprócz
w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2004 r., ,,Monitor Polski‟‟, 2007, nr
38, poz. 433
12
Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy miedzy Rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych
przewozach drogowych, sporządzonej w warszawie dnia 30 października 1978 r., ,,Monitor Polski‟‟,
2003, nr 4, poz. 51
13
Kasprzyk: Minister Geremek ma Bliskim Wschodzie, ,,Biuletyn Ekonomiczny'' z 2 sierpnia 1999, nr
83, por. B. Janicka: Kalendarium ważniejszych wizyt i wydarzeń w sferze polityki zagranicznej RP
w latach 1989-2002, W: R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.): Polityka zagraniczna RP 1989-2002,
Warszawa 2002, s. 473
14
Wizyta premiera Leszka Millera na Bliskim Wschodzie dzień drugi Jordania,
http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/2130_10444.htm, 2011-05-27
15
Oficjalna wizyta w Jordanii Marszałka Senatu RP, http://ww.amman.polemb.net/?document=429,
pobrano: 2011-05-18
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problemów związanych z brakiem pokoju, poruszył także sprawę stosunków
polsko-jordańskich. Oprócz tego w polskiej ambasadzie dyskutował z Polakami
16
mieszkającymi w tym kraju.
Kolejna wizyta polskiego Marszałka miała miejsce w końcu grudnia – na
początku stycznia 2010/1011. Wśród osób ze strony jordańskiej, z którymi
rozmawiał znaleźli się: Marszałek Senatu jordańskiego, książę Hassan i biskup
Salim Sayegh, stojący na czele jordańskich chrześcijan. W czasie spotkań
z przedstawicielami władz tego kraju Marszałek B. Borusewicz podjął temat
wzajemnych stosunków, jak również sprawę pokoju na Bliskim Wschodzie.
17
Dyskusja z biskupem dotyczyła miejsca chrześcijan w tym państwie.
Pamiętać również należy, że w sejmie III Rzeczpospolitej powstała
24 kwietnia 2008 r. Polsko-jordańska grupa parlamentarna. Na jej czele stanął
Franciszek Stefaniuk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, weszli do niej Stanisław
Karczewski i Stanisław Kogut z Prawa i Sprawiedliwości, Jan Kulas z Platformy
Obywatelskiej i Wojciech Pomajda z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, sekretarzem
18
został Michał Madaj.
Poseł F. Stefaniuk jako przewodniczący wspomnianej wyżej grupy odwiedził
w czerwcu 2008 r. Jordanię, spotkał się z przewodniczącym tamtejszej Izby
Reprezentantów. Uczestniczył także w V Polsko-Jordańskim Forum Biznesu oraz
19
spotkał się z Polakami mieszkającymi w tym kraju.
Do Polski przyjeżdżali również przedstawiciele Senatu jordańskiego, w lutym
2010 r. jej członkowie rozmawiali z Marszałkiem B. Borusewiczem, w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych z Jackiem Najderem, a w Ministerstwie Gospodarki
z Waldemarem Pawlakiem. Co ciekawe, senatorzy jordańscy odwiedzili Kraków,
gdzie spotkali się z tamtejszymi władzami lokalnymi. Szczególnie ważnym wydaje
się fakt podpisania umowy między Uniwersytetem Petra a Uniwersytetem
Jagiellońskim o współpracy (jeden z odwiedzających Kraków jordańskich
senatorów był rektorem Uniwersytetu w Petrze). Umowa ta była o tyle ważna, gdyż
20
była pierwszą, jaką podpisały uczelnie polska i jordańska.
Wydaje się, że najważniejszym wydarzeniem w historii stosunków między
Polską a Jordanią była wizyta króla Jordanii Abdullaha II w III Rzeczpospolitej we
wrześniu 2004 r. Stroną zapraszającą był prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Władca Jordanii spotkał się z Prezydentem i Premierem Polski, to właśnie
w trakcie tej wizyty podpisano następujące dokumenty: Program Wykonawczy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa
Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 20042006 i Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego

16

Wizyta Marszałka Bogdana Borusewicza w Jordanii, http://www.amman.polemb.net/?document=597,
pobrano: 2011-05-18
17
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Marszałka
Senatu
RP,
Pana
Bogdana
Borusewicza,
http://www.amman.polemb.net/index.php?document=647, pobrano: 2011-05-18
18
Współpraca międzynarodowa Sejmu, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladgr?OpentAgent&139&PL,
pobrano: 2011-05-27
19
Polsko-jordańskie
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opr.
Karolina
Rak,
http://www/amman.polemb.net/index.php?document=483, pobrano: 2011-05-27
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Wizyta delegacji senatorów Jordańskich w Polsce, http://www.amman.polemb.net/?document=618,
pobrano: 2011-05-27
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Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie turystyki.
Ważnym
wydarzeniem we wzajemnych stosunkach była wizyta w Polsce w marcu 2011 r.
przedstawiciela rodziny królewskiej Jordanii (książę El Hassan bin Talal). Spotkał
się on w Ministerstwie Gospodarki z premierem W. Pawlakiem. Ten ostatni
stwierdził, że powinna się zintensyfikować wzajemna współpraca o charakterze
gospodarczym obu państw, podkreślił znaczenie działalności małych i średnich
firm w rozwoju stosunków ekonomicznych między obu stronami. Książę jordański
wyraził nadzieję, że zwiększy się wymiana między Polską i Jordanią w dziedzinie
22
naukowej i technologicznej.
Ważne wydają się relacje gospodarcze między obydwoma krajami, obroty
handlowe, między nimi ukazuje poniższa tabela
Tabela nr 1.

W mln USD

2006

2007

2008

2009

2010

Obroty

39,0

25,6

95,6

27,1

40,6

Eksport

27,2

25,1

76,6

26,5

38,7

Import

11,8

0,5

19,0

0,7

1,9

Saldo

15,4

24,6

57,6

25,8

36,9

Źródło: GUS, cyt. za:
http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagaranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+...,
pobrano: 2011-05-25

Polacy sprzedają partnerowi jordańskiemu przede wszystkim urządzenia
mechaniczne i elektryczne, stanowi to 31 % eksportu III Rzeczpospolitej do tego
kraju (daje to sumę 12,5 mln dolarów). Na drugim miejscu znajdują się produkty
mineralne, czyli 12,9 % towarów wysyłanych (5 mln dolarów), na trzecim produkty
pochodzenia zwierzęcego odpowiednio 12,8 % (5 mln dolarów), na czwartym
wyroby papiernicze -11,5 % (4,4 mln dolarów). Wśród największych polskich firm,
sprzedających swoje produkty do Jordanii znajdują się Grupa LOTOS S.A., Bel
Polska Sp. z o.o., Procter and Gamble Polska Sp. z o.o., Alstom Power Sp. z o.o.,
Gemalto Sp. z o.o. 67,8 % produktów sprowadzanych z Jordanii to towary
przemysłu chemicznego. Na drugim miejscu (18,2 %) produkty pochodzenia
roślinnego. W maju 2009 r. w Jordanii zaczęła działać pierwsza spółka prawa
23
handlowego z udziałem polskiego kapitału (Jordan-Polish Company).
Szczególnie ważne znaczenie w rozwoju stosunków ekonomicznych między
III Rzeczpospolitą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim mają coroczne
spotkania w ramach Polsko-Jordańskiego Forum Biznesu ,,Polska Bliżej''.
Powstało ono dzięki inicjatywie ambasady polskiej w Ammanie, pierwszy raz
21
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odbyło się w Jordanii w 2004 r. Istotą tegoż Forum są konferencje oraz spotkania
polskich i jordańskich biznesmenów. Odbywa się ono co roku. W czerwcu 2006 r.
podczas IV Forum podpisano porozumienie między Krajową Izbą Gospodarczą a
Jordańską Izbą Handlową. V Forum miało miejsce w 2008 r. (czerwiec),
najważniejszym wydarzeniem było pierwsze posiedzenie Polsko-Jordańskiej Rady
Biznesu, dość wspomnieć, że na czele tego gremium stanęła osoba, która
piastowała funkcję wicepremiera Jordanii. Szóste
Forum miało miejsce
w Ammanie w grudniu 2009 r. polskie Ministerstwo Gospodarki udzieliło wsparcia
finansowego (organizatorem była ambasada), patronem honorowym został
Minister Przemysłu i Handlu Jordanii. Przybył na nie polski Wiceminister
Gospodarki Rafał Baniak i Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Piotr
Wiesiołek. Ten pierwszy spotkał się z następującymi ministrami jordańskimi:
przemysłu i handlu, finansów i do spraw rozwoju politycznego. W maju 2010 r.
miało miejsce w Akabie siódme już Forum Biznesu ,,Polska Bliżej''. Ponownie
przyjechał wiceminister R. Baniak. Spotkał się z następującymi ministrami
jordańskimi: przemysłu i handlu, do spraw energetyki i zasobów mineralnych,
a także z prezesem Jordańskiej Izby Przemysłowej i dyrektorem generalnym
Jordańskiej Agencji do spraw Zasobów Mineralnych. Wraz z polskim
wiceministrem przyjechali również przedstawiciele Konfederacji Pracodawców
Polskich. Stronę polską reprezentowało także około 20 firm, przy czym
24
najważniejsze z nich to PGNiG oraz Elektromontaż.
Biorąc pod uwagę relacje gospodarcze wspomnieć należy o wizycie w Polsce
(maj 2011) przedstawicieli Jordan Europe Business Association, którzy spotkali się
z wiceministrem polskiej gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem. Omawiano
perspektywy współpracy między obydwoma krajami, poruszono sprawy związane
25
z bezpieczeństwem w regionie Bliskiego Wschodu.
Wydaje się, że w interesie III Rzeczpospolitej jest zintensyfikowanie kontaktów
polityczno-gospodarczych z krajami Bliskiego Wschodu, w tym między innymi
z Jordanią. Postawić można tezę, że ten kierunek polityki państwa polskiego został
po 1989 r. zaniedbany, owszem, podejmuje się różne inicjatywy, aby zmienić ten
stan rzeczy. Wydaje się jednak, że działania te nie są wystarczające, biorąc pod
uwagę nie tylko znaczenie geopolityczne tych krajów (także Jordanii), ale również
żywotne interesy państwa polskiego.
Streszczenie
Artykuł dotyczy relacji między III Rzeczpospolitą a Jordanią. Autor opisał
najważniejsze dokumenty, jakie od 1989 r. podpisały oba kraje. Są to zarówno
umowy regulujące współpracę gospodarczą, jak i turystyczną i kulturalną. Dużo
24
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miejsca poświęcono kontaktom politycznym między stroną jordańską i polską.
Scharakteryzowano wizyty polskich senatorów, posłów jak i przedstawicieli rządu
do Jordanii, jak również przyjazdy króla, księcia i przedstawicieli jordańskiego
rządu do III Rzeczpospolitej.

Summary
The article concerns the relationship between the Third Republic and Jordan.
The author describes the most important documents that since 1989 both countries
signed. These include agreements regulating economic cooperation, as well as
tourist and cultural activities. Much space is devoted to political contacts between
a Jordanian and Polish. Characterized visits of Polish senators, deputies and
representatives of the Government of Jordan, as well as the arrival of a king,
prince, and representatives of the Jordanian government to the Third Republic.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
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Józef BUCZYŃSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
TEORIA BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY I METODY BADAWCZE
Bezpieczeństwo jest przedmiotem poznania bardzo wielu dziedzin nauki m.in.
takich jak nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, wojskowe, techniczne,
biologiczne czy nawet techniczne, z których każda ma własną definicję tego
terminu. Dlatego też jest spotykanych tak wiele ujęć, wykładni i definicji tego
pojęcia jak również różnych podejść i sposobów do klasyfikacji i typologii obszarów
zainteresowań naukowych, a tym samy procedur i metod badawczych. Patrząc na
jednak na etymologiczny rodowód tego pojęcia, wywodzi się ono od łacińskiej
sentencji sine cura securit as, co w dowolnym tłumaczeniu oznacza „stan bez
zagrożeń, stan politycznej stabilności – bezpieczeństwa‟. Już na przykładzie
etymologii terminu bezpieczeństwo wyraźnie widać jego swoistą koniunkcję
z polityką, co współcześnie przekłada się na głębokie osadzenie tej problematyki
w obszarze zainteresowań badawczych szeroko rozumianych nauk społecznych
i ściśle związanych z nimi takich dyscyplin naukowych jak np. socjologia,
politologia czy zarządzanie.
W literaturze naukowej spotykamy różne podejście do problematyki
bezpieczeństwa, co jest powodem toczących się sporów i dyskusji o jej
naukowość, o przedmiot i istotę bezpieczeństwa, a tym samym o dobór
i skuteczność metod badawczych preferowanych bądź wręcz stosowanych
i zalecanych przez różne nurty i szkoły, zajmujące się bezpieczeństwem jako
problematyką badawczą.
Najistotniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed wszystkimi którzy w sposób
naukowy zajmują się tą problematyką, jest odpowiedź na pytanie, w jakiej
rzeczywistości społecznej zamierzamy się poruszać, jaki jest zakres podmiotowy
(np. aktorzy państwowi czy niepaństwowi ?) bezpieczeństwa – kto jest podmiotem
bezpieczeństwa lub o czyje bezpieczeństwo chodzi.
Kolejne pytanie, to jaki jest obszar przedmiotowy problematyki
bezpieczeństwa, jaka jest treść materialna tego pojęcia, jego zakres przedmiotowy,
wreszcie co jest swoistą materią bezpieczeństwa. Bardzo ważna jest także
odpowiedź na pytanie o zakres przestrzenny bezpieczeństwa – czy dotyczy spraw
lokalnych, wewnętrznych państwa, międzynarodowych, regionalnych czy wręcz
globalnych? Istotna jest także odpowiedź na pytanie, w jakim wymiarze czasowym
interesuje nas ta problematyka – czy interesuje nas retrospekcja, czy stan aktualny
bądź projekcja, przyszła wizja bezpieczeństwa? Jest to tzw. funkcjonalny wymiar
bezpieczeństwa. Dopiero wtedy, gdy będziemy w stanie odpowiedzieć na te
pytania, możemy przystąpić do zdefiniowania pola badawczego, a tym samym i do
określenia metod badawczych które będą najbardziej adekwatne do rozwiązania
postawionych hipotez i problemów badawczych.
Gdy mówimy o podmiotowym podejściu do problematyki bezpieczeństwa to
najczęściej mamy na myśli :
-bezpieczeństwo narodowe;
-bezpieczeństwo międzynarodowe.
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Wiele nurtów badawczych definiuje podmiotowe podejście do problematyki
bezpieczeństwa przez pryzmat jego uczestników – swoistych kreatorów –
przyjmując, że są nimi np. :
-państwa jako podmioty prawa międzynarodowego;
-narody, grupy etniczne;
-organizacje międzynarodowe;
-korporacje międzynarodowe;
-Kościoły;
-inne, np. ugrupowania terrorystyczne.
W tym obszarze toczy się spór nie tyle o rodzaj i liczbę podmiotów mających
istotny wpływ na wymiar bezpieczeństwa, ale o ich rangę i odgrywanie roli
swoistego kreatora mającego największy wpływ na bezpieczeństwo w wymiarze
przestrzennym. Często stawianym problemem badawczym jest np. próba
odpowiedzi na pytanie który z uczestników (podmiotów) ma największy wpływ na
bezpieczeństwo międzynarodowe?
Gdy natomiast mówimy o bezpieczeństwie w wymiarze narodowym –
wewnętrznym – to najczęściej wymienianymi podmiotami jego kreowania
(zabezpieczenia) jest całe spektrum organów administracji państwowej oraz
instytucji, których misja polega na zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego.
Wśród instytucji bezpieczeństwa narodowego szczególne miejsce zajmują:
-siły zbrojne
-formacje policyjne (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu
Drogowego, Straż Graniczna);
-służby specjalne (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja
Wywiadu,
Centralne
Biuro
Antykorupcyjne,
Służba
Wywiadu
i Kontrwywiadu Wojskowego);
-służby ochronne (Biuro Ochrony Rządu, Straż Marszałkowska);
-służba więzienna;
-straże (Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska, Straż Parków Narodowych, Straż
Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka).
Nie można również zapomnieć, że wymiar podmiotowy bezpieczeństwa jest
zbiorem otwartym. Wciąż w szeroko rozumianej przestrzeni bezpieczeństwa
pojawiają się nowi aktorzy (podmioty), którzy mają istotny wpływ na jego poziom
zarówno w narodowym, jak i w międzynarodowym wymiarze. Dotyczy ono bowiem
także jednostki, jaką jest obywatel i oczekiwanych przez niego gwarancji
osobistego bezpieczeństwa jako platformy wyjściowej do stabilnego rozwoju,
realizacji ambicji i aspiracji zawodowych oraz stworzenia warunków do budowy
rodzinnego szczęścia. Musimy też uwzględniać, że wciąż na arenie
międzynarodowej pojawiają się nowi uczestnicy – państwa – mający istotny wpływ
na kształtowanie się międzynarodowego bezpieczeństwa, np. Kosowo, Osetia
Południowa Abchazja, a w lipcu br. po przeprowadzonym referendum
niepodległościowy w wyniku secesji Sudanu mają powstać dwa nowe niepodległe
państwa Sudan Północny i Sudan Południowy. W przestrzeni wewnętrznej państw
pojawiają się też często powoływane są do życia kolejne instytucje (służby),
odpowiedzialne za przeciwdziałanie pojawiającym się nowym jakościowo
zagrożeniom dla narodowego bezpieczeństwa.
Zakres podmiotowy bezpieczeństwa jest zdeterminowany głównie przez
zagrożenia, które mogą mieć zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny charakter.
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Najczęściej spotykane podejście badawcze do problematyki bezpieczeństwa
koncentruje się właśnie na identyfikacji zagrożeń mogących spowodować
zakłócenia homeostazy, funkcjonowania danego podmiotu, bądź możliwości utraty
przez niego określonych wartości np. potencjału. Takie podejście badawcze
pozwala spojrzeć na bezpieczeństwo w ujęciu dynamicznym przez pryzmat triady
takich kategorii, jak: wartość, proces i stan, które mogą być mierzone np.
stosunkiem potencjału obronnego do skali potencjalnych, mogących się pojawić,
zagrożeń.
Obecnie, w dobie globalizacji, w klimacie stale rosnącego ryzyka
i niepewności, zmienia się dynamicznie całe spektrum zagrożeń, które przyjmują
często wielowymiarowy i ponadnarodowy charakter. Coraz mniejsze znaczenie,
przypisuje się zagrożeniom typowo militarnym, chociaż nie traci się ich z pola
widzenia, natomiast szczególną uwagę w procesie badawczy zwraca się na
problematykę zagrożeń ;
-politycznych;
-ekonomicznych;
-gospodarczych;
-energetycznych,
-społecznych, socjalnych;
-kulturowych;
-informacyjnych, cyberterrorystycznych;
-innych, np. ekologicznych.
Ten obszar przedmiotowy bezpieczeństwa określony przez spektrum
potencjalnych zagrożeń jest jednocześnie dziedziną relacji – stosunków – jakie
zachodzą pomiędzy poszczególnymi podmiotami bezpieczeństwa. A zatem
wszystko to, co związane jest z aktywnością polityczną, energetyczną, społeczną,
militarną itp. i jako zagrożenia wykracza poza granice danego państwa jako
podmiotu bezpieczeństwa, stanowi treść bezpieczeństwa międzynarodowego. Gdy
zaś zagrożenia dotyczą wyłącznie danego państwa i skutki przez nie generowane,
zamykają się w jego granicach, to całe spektrum zagadnień związanych z tak
postrzeganym bezpieczeństwem jest swoistą materią bezpieczeństwa
narodowego.
Możemy zatem wyróżnić wąskie i szerokie podejście badawcze do
problematyki bezpieczeństwa. O podejściu wąskim mówimy wtedy, gdy przyjmiemy
założenie, że działania w zakresie zabezpieczenia (gwarancji) bezpieczeństwa
bądź same zagrożenia ograniczają się wyłącznie do spraw krajowych
(wewnętrznych danego podmiotu bezpieczeństwa), gdy zaś działania wewnętrzne,
bądź zagrożenie wewnętrzne, niosą ze sobą pewne implikacje – skutki – które
przekładają się na inne podmioty bezpieczeństwa np. na inne państwa, wówczas
mówimy o szerokim podejściu badawczym do problematyki bezpieczeństwa.
Musimy mieć na uwadze również to, że szerokie spojrzenie na problematykę
bezpieczeństwa, wymaga uwzględnienia , pewnego sprzężenia zwrotnego, gdyż
z jednej strony np. my jako podmiot bezpieczeństwa generujemy pewne
zagrożenia, które przekładają się negatywnie na bezpieczeństwo innych
podmiotów (podmiotu), a z drugiej strony, inny podmiot (podmioty), generuje
zagrożenie, które jest zakłóceniem dla naszego bezpieczeństwa.
Wszystkie relacje jakie zachodzą w sferze kształtowania bezpieczeństwa
mają w sobie także duży ładunek jakościowy który determinowany jest przez
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państwowy i międzynarodowy system prawny – począwszy od konstytucji i ustaw
po wiele umów, traktatów i porozumień międzynarodowy, po cały pakiet
uniwersalnych norm moralnych i wzorców zachodniej demokracji. To one są
spoiwem tych relacji, które nie tylko zapewniają przejrzystość i klarowność
wszystkim celowym i zorganizowanym działaniom podejmowanym przez
poszczególne
podmioty
w
zakresie
kształtowania
narodowego
i międzynarodowego bezpieczeństwa, ale jednocześnie kwantyfikują, precyzują
i ograniczają pole badawcze.
Powszechnie przyjmuje się, że bezpieczeństwo usytuowane jest w przestrzeni
globalnej, nie ma zatem jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniowanych i oznaczonych
granic na mapie świata. Dla celów badawczych, by ograniczyć przestrzeń i tym
samym obszar prowadzonych rozważań, badań i analiz dokonujemy swoistej
kwantyfikacji bezpieczeństwa najczęściej mówiąc o :
-bezpieczeństwie globalnym;
-bezpieczeństwie narodowym – wewnętrznym;
-bezpieczeństwie międzynarodowym – multilateralnym;
-bezpieczeństwie regionalnym;
-bezpieczeństwie bilateralnym.
Gdy nałożymy na ten wymiar przestrzenny bezpieczeństwa całe spektrum
zagrożeń przedmiotowych oraz uwzględnimy wszystkie podmioty które są jego
uczestnikami (państwa, organizacje międzynarodowe np. ONZ, NATO, OBWE
Szanghajska Organizacja Współpracy) oraz relacje (procedury działania), jakie
zachodzą pomiędzy tymi podmiotami, zarówno w ich wewnętrznym, jak
i zewnętrznym, międzynarodowym, wymiarze wyraźnie widać z jak złożonym
i interdyscyplinarnym obszarem badawczym mamy do czynienia.
Patrząc na bezpieczeństwo przez pryzmat czasu, doskonale widać, że
problematyka ta ma uniwersalny, ponadczasowy charakter. Od starożytności po
dzień dzisiejszy zmieniały się systemy organizacji struktur międzynarodowych od
miast po nowożytne, suwerenne, państwa. Na przestrzeni dziejów były i są różne
systemy polityczne i społeczne, różne były oczekiwania i aspiracje wspólnot
narodowych i międzynarodowych, natomiast wciąż niezmienną pozostawała
maksyma, która mieści się w odpowiedzi na pytanie o to, co było i jest
najważniejsze dla funkcjonowania państw i jednostek – obywateli, co jest pierwsze
w hierarchii tych najważniejszych wartości, kategorii. Odpowiedź może być tylko
jedna: po pierwsze bezpieczeństwo. Tak więc sprowadza się to do stwierdzenia
historia bezpieczeństwa jest tak długa jak długa jest historia ludzkości.
Można przyjąć różne kryteria czasowe bezpieczeństwa. Najprostszy podział
wyróżnia bezpieczeństwo ery starożytnej i nowożytnej, ale do celów badawczych
czy analitycznych, przejmuje się najczęściej podział na :
-bezpieczeństwo jako wartość najwyższą i uniwersalną, kategorię historyczną,
ponadczasową;
-bezpieczeństwo od początku istnienia zorganizowanych podmiotów
politycznych i społecznych (miast, państw itp. );
-bezpieczeństwo od kongresu westfalskiego ( 1648 r. ) tj. powstania w Europie
systemu suwerennych i świeckich państw;
-bezpieczeństwo do I Wojny Światowej;
-bezpieczeństwo okresu międzywojennego;
-bezpieczeństwo po II Wojnie Światowej;
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-bezpieczeństwo okresu zimnej wojny;
-bezpieczeństwo od czasu zakończeniu zimnej wojny po czasy współczesne.
Często też spotkać można podejście prognostyczne do problematyki
bezpieczeństwa, w różnych jego podmiotowych i przedmiotowych aspektach. Mówi
się wtenczas o krótko-, średnio- i długookresowych projekcjach zagrożeń oraz ich
wpływie na narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo.
Z
omówionych
podmiotowych,
przedmiotowych,
funkcjonalnych,
przestrzennych i czasowych atrybutów bezpieczeństwa wyraźnie widać
interdyscyplinarny charakter wszystkich zjawisk, procesów i działań, które składają
się na pojęcie bezpieczeństwa jako dziedziny badawczej. Generalnie przyjętą
normą jest, że bezpieczeństwo jest traktowane jako stan pewności, spokoju,
zabezpieczenia, braku zagrożeń. Natomiast gdy przeniesiemy bezpieczeństwo na
różne podmioty, w tym np. na podmioty prawa międzynarodowego, nie
odnajdziemy powszechnie przyjętej interpretacji bezpieczeństwa, zwłaszcza
w odniesieniu do państwa czy narodu, gdyż tutaj pojawia się bardzo ważna
kategoria, jaką jest racja stanu, która mieści w sobie bardzo duży ładunek
jakościowy wszystkich atrybutów bezpieczeństwa. Niekwestionowaną sprawą jest
natomiast fakt, iż jednymi z najważniejszych pojęć związanych z bezpieczeństwem
są zagrożenia, dlatego też często właśnie od ich zdiagnozowania, czyli
przeprowadzenia analizy indentyfikacyjnej zagrożeń, rozpoczynamy wszystkie
procesy badawcze dotyczące przedmiotowego i podmiotowego bezpieczeństwa.
Wnioski płynące z dotychczasowych rozważań upoważniają do spojrzenia na
bezpieczeństwo jako na złożony system działania oraz na podjęcie próby
określenia miejsce bezpieczeństwa w ogólnej klasyfikacji nauk, co przybliży nas do
metod i technik badawczych wykorzystywanych w innych dyscyplinach nauk
społecznych, które mogłyby zostać przejęte i zaadaptowane do analizy zjawisk
i procesów właściwych dla dziedziny bezpieczeństwa i tym samym mogłyby się
stać się jej własnymi metodami badawczymi .
Można przyjąć, że o odrębności bezpieczeństwa jako swoistej dyscypliny
naukowej w dużym stopniu przesądza wieloaspektowość tego pojęcia, a tym
samym potrzeba dążenia do kompleksowego opisu oraz wielowymiarowej analizy
zjawisk i procesów determinujących różne aspekty bezpieczeństwa. Niewątpliwie
nie budzi kontrowersji teza, że bezpieczeństwo należy do dziedziny nauk
humanistycznych (społecznych) i tym samym wchodzi w obszar wielu dyscyplin
z tej dziedziny nauki. Nie wszyscy są jednak zgodni co do odrębności bądź
samodzielności bezpieczeństwa jako dyscypliny naukowej, traktując tę
problematykę jedynie jako pole badawcze np. w zakresie politologii, socjologii czy
zarządzania lub kwalifikując bezpieczeństwo jako specjalność naukową.
Gdy spojrzymy na bezpieczeństwo przez pryzmat systematyki nauk i badań
naukowych, to z kryterium, jakim jest przedmiot badań i z wniosków płynących
z dotychczas przeprowadzonych rozważań, wyraźnie widać, że całość zagadnień
dotyczących bezpieczeństwa należy usytuować w obszarze badań, które
korzystają z dorobku metodologicznego takich dyscyplin, jak :
-politologia;
-historia;
-socjologia;
-ekonomia;
-zarządzanie;

58

-stosunki międzynarodowe;
-inne.
O ile zgodzimy się, że bezpieczeństwo jest specjalnością naukową
w dziedzinie szeroko rozumianych nauk społecznych to umożliwia nam to
konstrukcję pewnego schematu poznania naukowego (badawczego) który dzieli
się na dwa piony funkcjonalne :
-konstrukcji teoretycznych (teorie i przewidywania przyszłych zdarzeń,
zachowań, przebiegu procesów, potencjalnych zagrożeń),
-konstrukcji empirycznych – praktycznych – budowanych na bazie faktów.
W oparciu o fakty budujemy teorię naukową, która może nam skutecznie
objaśnić zachodzące procesy i zjawiska, natomiast poprzez dedukcję dochodzimy
do projekcji przyszłości którą weryfikujemy na faktach rzeczywistych. Jest to
swoiste sprzężenie zwrotne – teoria zmienia rzeczywistość, ale sama teoria także
zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych (rzeczywistości) – które jest
immanentnym atrybutem procesu badawczego.
Każda nauka ma swoje prawa (teorie), swoje procedury (funkcje) procesu
badawczego, swoje metody i techniki badawcze. Przekładając tę uniwersalną
zasadę na funkcje – fazy – procesu badań naukowych w obszarze
bezpieczeństwa, należy stwierdzić, że sprowadzają się one do próby znalezienia
odpowiedzi na pytania:
1. Jak było oraz jak jest? np. jakie są zagrożenia i jaki jest wpływ
poszczególnych rodzajów zagrożeń na bezpieczeństwo danego podmiotu.
Jest to tzw. funkcja opisowa procesu badawczego (deskryptywna,
faktograficzna), która pozwala na budowę pewnego opisu określonej
rzeczywistości – stanu systemu – jako platformy wyjściowej do wyjaśnienia
np. wpływu różnych zagrożeń na bezpieczeństwo w narodowym
i międzynarodowym wymiarze (przestrzeni).
2. Dlaczego np. dane zagrożenie powstało, po co zostało wywołane i jakie ze
sobą niesie skutki dla bezpieczeństwa? Jest to tzw. funkcja wyjaśniająca
(diagnostyczna, eksplanacyjna – ukazanie przyczyn) procesu badawczego,
która prowadzi do wskazania związków przyczynowo-skutkowych, np.
wyjaśnia nie tylko źródło powstania określonego zagrożenia, ale również
wskazuje, dlaczego ono powstało, przez kogo zostało wywołane i jakie
mogą być jego skutki dla wszystkich podmiotów bezpieczeństwa.
3. Jak będzie w przyszłości, np. jakie mogą wystąpić zagrożenia? Jest to tzw.
funkcja prognostyczna (projekcyjna). O ile bazową funkcją badań
prowadzonych w dziedzinie bezpieczeństwa jest opis wszystkich zjawisk,
procesów i zagrożeń zachodzących w przestrzeni bezpieczeństwa, o tyle
maksymalnym wyzwaniem jest funkcja przewidująca – projekcja
przyszłości – np. jak będzie w przyszłości kształtować się narodowe
i międzynarodowe bezpieczeństwo i jakie jakościowo nowe wyzwania
(zagrożenia) mogą wystąpić oraz jak oddziaływać one mogą na wszystkie
wymiary bezpieczeństwa.
4. Jakie działania należy podjąć by zapewnić bezpieczeństwo, by
przeciwdziałać określonym zagrożeniom? Jest to tzw. funkcja
instrumentalna (prakseologiczna) procesu badawczego, której końcowym
efektem
jest
udzielenie
decydentom
uzasadnionych
naukowo
rekomendacji, jakie działania (decyzje) należy podejmować celem
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zapewnienia bezpieczeństwa. Rekomendacje te mogą wskazywać np. na
konieczność budowy określonego systemu reagowania kryzysowego, bądź
też np. inspirować do edukacji społeczeństwa na rzecz zwiększenia
bezpieczeństwa, czy być pomocne do naukowego uzasadnienie
podejmowanych, czasem kontrowersyjnych, działań politycznych bądź
organizacyjnych.
Widzimy więc, że procesy badawcze w obszarze bezpieczeństwa biegną
poprzez określenie celów (opis), diagnozę, projekcję przyszłości do przedstawienie
propozycji rozwiązań pragmatycznych mających usprawnić funkcjonowania
bezpieczeństwa jako systemu działania. Zachodzi tu zatem to sprzężenie zwrotne
o którym mówiliśmy między teorią, a praktyką w ramach którego teoria pozwala:
-zrozumieć i zinterpretować pewne fakty, zdarzenia np. zagrożenia, nowe
relacje, zachodzące w sferze bezpieczeństwa;
-dokonać hierarchizacji (kategoryzacji) zjawisk (zagrożeń) pod względem ich
wpływu na bezpieczeństwo danego podmiotu;
-przewidywać ilościowy i jakościowy rozwój zagrożeń w perspektywicznym
wymiarze (czy np. zwiększy się intensywność już zidentyfikowanych zagrożeń
czy powstaną całkowicie jakościowo nowe zagrożenia);
-świadomie, racjonalnie i planowano kształtować relacje pomiędzy wszystkimi
podmiotami funkcjonującymi w przestrzeni narodowego i międzynarodowego
bezpieczeństwa, bądź tylko między tymi podmiotami które są zobligowane na
mocy różnych porozumień lub sojuszy bądź są zainteresowane, by
uczestniczyć w tym procesie (np. „zaproszenie” do wspólnej walki ze
światowym terroryzmem, na które to zaproszenie nie wszystkie państwa
odpowiedziały, a inne przyłączyły się po spełnieniu przez społeczność
międzynarodową określonych warunków).
Końcowym wynikiem, pożądanym efektem, procesu badawczego jest zatem
konwergencja pomiędzy teorią, a praktyką działania. Teoria bowiem nie tylko
odkrywa określone prawa, procesy, relacje i zagrożenia, które występują
w przestrzeni narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa, ale także
proponuje nowe rozwiązania i procedury działania jak również wskazuje na
jakościowo nowe zagrożenia które mogą zakłócić homeostazę środowiska
bezpieczeństwa. Tak więc mamy do czynienia ze swoistym kreowaniem przez
teorię rzeczywistości. Zatarciu bowiem ulega cienka linia podziału, jaka istnieje
między nauką a praktyką, co poprzez efekt synergii pozwala na wskazanie
decydentom jakie działania należy podejmować by zrealizować wizję bezpiecznej
przyszłości we wszystkich jej aspektach i wymiarach.
Bezpieczeństwo jako interdyscyplinarna specjalność naukowa nie posiada
własnych, autonomicznych, metod i technik badawczych, lecz korzysta
z szerokiego spektrum metod właściwych dla dziedziny i wielu dyscyplin nauk
humanistycznych.
Generalnie stosowane są dwa podejścia metodologiczne:
-podejście historyczne, którego fundamentem jest przyjęcie zasady
determinizmu historycznego tj. założenia, że wszystkie zjawiska
i zagrożenia jakie zachodzą w środowisku bezpieczeństwa cechuje
powtarzalność i uniwersalność, czyli niezależność od woli i zachowań
podmiotów bezpieczeństwa i relacji (stosunków) między nimi. Prowadzi to
do przyjęcia założenia, że badania powinny być prowadzone przez
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pryzmat retrospekcji i na bazie analizy zdarzeń które już miały w historii
miejsce należy budować wizje przyszłość,
-podejście kompleksowe, postulujące uwzględnienie w procesie badawczym
całej złożoność zjawisk, procesów i relacji, i tym samym wskazujące na
konieczność badań zjawisk w aspekcie całościowym, z uwagi na więzi
przyczynowo-skutkowe (relacje i sprzężenia) zachodzące pomiędzy
poszczególnymi
podmiotami
i
przedmiotami
bezpieczeństwa
z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego i czasowego przedmiotu
badań.
Podejście bazujące na zasadzie determinizmu historycznego wykorzystuje
szerokie spektrum metod ogólno-naukowych, do których zalicza się m.in. analizę,
syntezę, dedukcję, indukcję, abstrahowanie, klasyfikację, hierarchizację,
systematyzację, obserwację bądź opis.
Podejście kompleksowe, jak sama nazwa wskazuje, wymaga natomiast
stosowania całego pakietu często bardzo odmiennych procedur i technik
badawczych, wśród których do najczęściej wykorzystywanych należą następujące
metody:
-analizy systemowej;
-decyzyjne;
-empiryczne;
-ilościowe (statystyczne);
-porównawcze;
-behawioralne.
Trudno jest hierarchizować, wartościować i tym samym wskazywać, która
z tych metod jest najczęściej wykorzystywana lub najbardziej właściwa czy
przydatna w procesie analizy i wnioskowania naukowego w obszarze
bezpieczeństwa, gdyż ich dobór, a zatem i skuteczność zależy od postawionego
problemu badawczego, przedmiotu badań oraz wielu innych aspektów
bezpieczeństwa .
Analiza systemowa jest powszechnie uznawana za najbardziej
perspektywiczną i najczęściej wykorzystywaną metodę badawczą. Generalnie
analiza systemowa jest :
-zbiorem metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących
racjonalnemu rozwiązywani systemowych sytuacji decyzyjnych;
-badaniem wspomagającym działanie osób odpowiedzialnych za decyzje lub
inne postępowanie w warunkach niepewności i ryzyka którego celem jest
określenie pożądanego działania lub linii postępowania przez rozpoznanie
i rozważenie dostępnych wariantów oraz porównanie przewidywanych ich
1
bliższych i dalszych następstw.
Istota analizy systemowej jako metody badawczej polega na traktowaniu
obiektu badań jako systemu, wydzieleniu go z określonej rzeczywistość przy
zachowaniu zasady ścisłego określenie jego granic i wewnętrznej struktury. Jest to
więc zastosowanie maksymy pars pro toto (łac. – „część wydzielona świadcząca
w większej całości‟). Metoda analizy systemowej charakteryzuje się
kompleksowym ujmowaniem problemów oraz stosowaniem w procesie badawczym
wielodyscyplinarnych i interdyscyplinarnych metod analitycznych. Bezpieczeństwo
1

P. Sienkiewicz: Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Warszawa 1994
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jest pojmowane w kategoriach systemu, który w zależności od postawionego
problemu badawczego jest osadzony w narodowym lub międzynarodowym
środowisku bezpieczeństwa z całą złożonością relacji pomiędzy jego podmiotami –
elementami systemu – oraz mających na niego wpływ wewnętrznych
i zewnętrznych interakcji, w tym głównie zagrożeń.
Zbliżoną do podejścia
systemowego metodą badawczą, której
charakterystycznym atrybutem jest też kompleksowe podejście do analizowanych
zjawisk określa się mianem metody analizy decyzyjnej. Już sama nazwa tej
metody wskazuje, że jej najważniejszym elementem jest poszukiwanie możliwych,
alternatywnych decyzji podejmowanych przez określony podmiot bezpieczeństwa.
Poszczególne fazy prowadzonego tą metodą procesu badawczego prowadzą
przez identyfikację, określenie sytuacji decyzyjnej – kryterium tej identyfikacji może
być np. rodzaj (charakter) zagrożenia, poprzez wskazanie najważniejszego
ośrodka decyzyjnego oraz charakterystykę procesu wypracowywania decyzji
z uwzględnieniem relacji (stosunków, relacji i celów) wewnątrz ośrodka
decyzyjnego, do wyboru określonego działania – przedstawienia propozycja
decyzji realizacyjnej – a następnie jej implementacji za pomocą odpowiednich
metod, procedur i środków działania. Jest to zatem metoda analityczna
prowadząca od identyfikacji problemu decyzyjnego jaki w świetle pojawiającego się
zagrożenia stoi przed danym podmiotem bezpieczeństwa do przedstawienia
decydentom propozycji jego rozwiązania.
Z uwagi na szczególny obszar badawczym jakim się interesujemy metody
empiryczne których domeną jest przeprowadzanie eksperymentów naukowych,
w swym ujęciu klasycznym, nie są zbyt często wykorzystywane w procesach
badawczych prowadzonych w dziedzinie bezpieczeństwa. Trudno jest bowiem
przeprowadzać eksperymenty na żywym, dynamicznie rozwijającym się
i podlegającym permanentnym zagrożeniom bezpieczeństwie jako kategorii
systemowej. Eksperymenty na bezpieczeństwie lub z bezpieczeństwem często
powadzą do wywołania nowych zagrożeń, a więc do zakłóceń w systemie
bezpieczeństwa. Dlatego też wykorzystanie metod empirycznych najczęściej
sprowadza się do prowadzenie obserwacji poprzez zbieranie i analizowanie faktów
(tekstów
prasowych,
publikacji,
wywiadów,
dokumentów,
traktatów).
Systematyzacja tych faktów w połączeniu z wnioskami a posteriori pozwala na
formułowanie określonych hipotez i teorii naukowych co do aktualnego stanu bądź
perspektywicznej wizji bezpieczeństwa jako kategorii społecznej.
Do metod empirycznych zaliczamy także metodę ilościową, pomiaru i analizy
badanych zjawisk i procesów. Jest ona raczej metodą (techniką) pomocniczą
w stosunku do obserwacji i opisu, wzbogacającą prezentowane wnioski i końcowe
wyniki badań o różnego rodzaju charakterystyki, analizy statystyczne i dane które
np. ilustruję siłę i potęgę poszczególnych państw – podmiotów bezpieczeństwa –
co przekłada się bezpośrednio na ich wpływ na kształtowanie międzynarodowego
bezpieczeństwa.
Metody porównawcze tzw. metody komparatystyczne, jak sama nazwa
wskazuje, w ujęciu klasycznym polegają na porównaniu ze sobą dwóch zjawisk,
procesów, obiektów itp. oraz wyciągania z tego porównania i przeprowadzonych
analiz wniosków przekładanych na decyzje realizacyjne.
W metodach porównawczych można wyróżnić dwa podejścia. Podmiotowe
(instytucjonalne) – polegające na doborze np. podobnych podmiotów
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bezpieczeństwa lub przedmiotowe (funkcjonalne) – polegające na doborze
podobnych funkcji, np. zagrożeń czy relacji. Gdy przełożymy to na grunt
problemów badawczych z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa metoda
ta może być wykorzystana np. do porównanie zachowań (reakcji) dwóch
podmiotów bezpieczeństwa wobec jakościowo takich samych zagrożeń.
Przykładem problemu badawczego który może być analizowany przy
wykorzystaniu tej metody może być np. wykazanie, czy w świetle klasycznej
definicji terroryzmu jako zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa
i przeprowadzonych zamachów terrorystycznych na wybrane państwo, istnieją
zagrożenia terrorystyczne dla naszego narodowego bezpieczeństwa –
bezpieczeństwa RP – czy grozi nam terroryzm czy tylko np. zamachy (akty)
o charakterze terrorystycznym?
Istotną determinantą poprawności stosowania tej metody jest właściwy pod
względem porównywalności cech, atrybutów i właściwości dobór porównywanych
podmiotów bezpieczeństwa , rodzajów i charakteru zagrożeń oraz zachodzących
między nimi interakcji, relacji. Tylko w takim przypadku metoda ta będzie
efektywna i skuteczna gdyż efektem przeprowadzonego przy jej wykorzystaniu
procesu badawczego będzie dostarczenie decydentom obiektywnych informacji
czy dany rodzaj zagrożenia może wystąpić i jak należy się w przypadku jego
wystąpienia zachować (przeciwdziałać). Informacje te korzystnie wpływają na
poprawienie bezpieczeństwa podmiotu jako systemu działania, ale jednocześnie
mogą się przełożyć na wiele decyzji cząstkowych. I tak np. w przypadku
postawionego wcześniej problemu badawczego mogą one wskazywać na
konieczności zwiększenia wysiłku edukacyjnego ukierunkowanego na
informowanie społeczeństwa o istniejących bądź potencjalnych zagrożeniach
terrorystycznych i o właściwych reakcjach, zachowaniach, jakich się oczekuje od
obywateli w przypadku sytuacji mających wszelkie symptomy oznak przygotowania
do przeprowadzenia bądź samego aktu terrorystycznego.
Metody behawioralne są bardzo popularną procedurą badawczą
w dziedzinach nauk społecznych, a tym samym są wykorzystywane do analizy
zjawisk i procesów zachodzących w wielu obszarach bezpieczeństwa. Zasadnicza
ich idea polega na obserwacji i analizowaniu zjawisk zachodzących w określonej
zbiorowości (populacji) przez pryzmat zachowań (odczuć) jednostki ludzkiej lub
innego podmiotu badawczego. Gdy przełożymy tę idę na grunt problematyki
bezpieczeństwa, może to być zatem poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania,
jak:
-czy mam poczucie zagrożenia terrorystycznego?
-czy obawiam się przestępczości zorganizowanej?
-czy odczuwam (obawiam się) zagrożenia bezpieczeństwa na stadionach
podczas meczu piłkarskiego?
-czy czuję się bezpieczny – brak zagrożeń – np. w szkole, uczelni, mieście,
gminie itp.
Odpowiedzi na te i tym podobne pytania najczęściej poszukujemy poprzez
badania ankietowe, wywiady, sondaże diagnostyczne, arkusze obserwacyjne,
analizę dokumentów oraz obserwację bezpośrednią, są zasadnicze metod
zaliczane do grupy metod behawioralnych wykorzystywanych do analizowania
zjawisk, procesów i zależności w zachodzących w obszarze szeroko rozumianego
bezpieczeństwa.
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Streszczenie
W artykule bazując na dorobku metodologiczny nauk społecznych i innych
dyscyplin naukowych zaprezentowano spektrum procedur i metod badawczych
które mogą być implementowane na gruncie szeroko rozumianego narodowego
i
międzynarodowego
bezpieczeństwa.
Problematykę
bezpieczeństwa
zaprezentowano w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym, a wśród
metod i procedur badawczych szczególną uwagę zwrócono na analizę systemową,
metody decyzyjne, empiryczne, ilościowe (statystyczne), jakościowe, porównawcze
i behawioralne.
Summary
Security is the subject of cognition in many fields of science and each of them
possesses its own definition of that term. Its etymology shows that it comes from
a Latin sentence sine cura securitas which, in a loose translation, means a state
without threats, a state of political stability – security, which show its specific
relation to politics, which contemporarily means the deep embedment of that
subject matter within research interests of widely understood social sciences.
The author discusses subjective, objective, functional, space and time
attributes of security. Those attributes clearly show an interdisciplinary character of
all phenomena, processes and activities which make up a security notion as
a research field. It is emphasized that the most significant notion related to security
is threat, which means that all research processes related to objects and subjects
of security should be begun with threat identification analysis.
The conclusions from the considerations entitle us to look at security as
a complex system of activities and to attempt to define the place of security in the
general classification of science, which will bring us closer to research methods
and techniques applied in other disciplines of social sciences – the methods and
techniques that could be adopted to analyze phenomena and processes specific to
the field of security and thus become its own research methods.
It may be assumed that the distinctiveness of security as a specific scientific
discipline is decided to a large degree by the multiaspectiveness of that notion. The
thesis that security belongs to the humanities (social sciences) and thus enters an
area of many disciplines from that field of science should not cause any
controversy. Security as an interdisciplinary scientific specialty does not possess its
own autonomous research methods and techniques, but it uses a wide range of
methods specific to many fields and disciplines of the humanities. A systemic
analysis is claimed to be the most perspective and most often used research
method.
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Tomasz HOFFMAN
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
STRAŻ GRANICZNA A OCHRONA
POLSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ I GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie
Straż Graniczna jest umundurowaną formacją wyposażoną w techniczne oraz
bojowe środki, a także odpowiednie kompetencje do dokonywania różnego rodzaju
czynności operacyjnych czy operacyjno-rozpoznawczych. Celem tego organizacji
jest ochrona granicy państwowej.
Jest to jedyna formacja, która posiada w swoich podstawach prawnych
zapisany takowy cel. Jej sytuacja ulegała powolnej zmianie w momencie uzyskania
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę, iż w związku
ze stosowaniem swobód wspólnego rynku, w tym ograniczonej swobody przepływu
osób, przyjęto szereg aktów prawnych, w tym Wspólnotowy Kodeks Celny, których
celem było zbliżenie prawa polskiego do regulacji wspólnotowych.
Sytuacja prawna Straży Granicznej uległa diametralnej zmianie w związku
z wejściem Polski do strefy Schengen w dniu 21 grudnia 2007 roku. Od tego
momentu zgodnie z porozumieniem z Schengen zlikwidowane zostały granice, a
więc wyeliminowano kontrole i inne czynności operacyjne prowadzone do tej pory
na granicy, a wzmocniono współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki
azylowej. Ponadto nadano Straży Granicznej zupełnie nowe uprawnienia, których
wcześniej nie posiadała. W szczególności do jej uprawnień wprowadzono
możliwość dokonywania kontroli legalności przebywania cudzoziemców na
1
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w każdym miejscu. Z tych uprawnień wynikają
następne, a mianowicie możliwość dokonywania kontroli osobistej cudzoziemców,
uzyskanie odstępu do SIS SCHENGEN, a także korzystanie z systemów wymiany
informacji funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej.
To z kolei spowodowało, że organizacji tej jako formacji mundurowej,
rozszerzono dość znacznie uprawnienia, których przed wejściem Polski do strefy
Schengen nie posiadała. Zmiana ta wymagała wyposażenia SG w nowy sprzęt,
niekiedy pojazdy czy broń. Wiązało się to zatem z poniesieniem dość istotnych
nakładów, aby móc realizować podstawowe założenia układu z Schengen.
Obecnie Straż Graniczna jest dobrze wyposażoną formacją, posiadającą dostęp
do wszelkich zasobów cyfrowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
jej istoty i roli po wstąpieniu Polski do strefy Schengen.
1. Straż
Graniczna
wobec
wyzwań
polityczno-ekonomicznych
związanych z przystąpieniem do Schengen
Istnienie granic, których powstanie wiąże się pierwotnie z funkcją obronną,
2
mającą na celu zapewnić suwerenność danego państwa rodzi także liczne
i poważne implikacje ekonomiczne. Z historycznego zarysu kontroli ruchu
1

Wcześniej SG posiadała takie uprawnienia tylko w odniesieniu do granic RP.
A. Maksimczuk, L. Sidorowicz: Graniczny ruch osobowy i towarowy Unii Europejskiej. Warszawa
2007, s. 167
2
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granicznego wynika, iż kwestia określenia reżimu wizowego pozostaje w woli
suwerennych państw, jednakże decyzje tych państw o otwarciu lub uszczelnieniu
granicy mają także podłoże ekonomiczne, wynikające np. z sytuacji na krajowym
rynku pracy czy sytuacji demograficznej.
Egzemplifikując, w starożytności funkcją kontroli granicznej było
niedopuszczenie na terytorium „obcych", traktowanych jako najeźdźców, wrogów.
Istniały jednak pewne wyjątki, jak nadanie swobody przybywania na danym
terytorium wędrownym kupcom, których działalność przynosiła korzyści
przyjmującym krajom w postaci dostarczania nieznanych na rynku krajowym dóbr.
Przeciwnie sytuacja kontroli granicznej kształtowała się w okresie rozwoju
merkantylizmu, idei, w ramach której przywóz towarów do kraju i wiążący się z tym
wywóz kruszcu – rozpatrywany jako strata dla kraju importującego – zachęcał
poszczególne kraje do wprowadzania ograniczeń na swej granicy.
W wymiarze ekonomicznym, granica oddziela obszary o różnych warunkach
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
wynikających
z
odmiennych,
ustanowionych na obszarze danego państwa takich polityk, jak polityka
makroekonomiczna (w szczególności podatkowa i pieniężna), a także będących
konsekwencją przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą (np.
kodeks pracy czy kodeks handlowy). Dodatkowo, granica wyznacza najczęściej
obszar funkcjonowania waluty danego kraju, a także pewną specyfikę rynku,
3
wynikającą z odrębności kulturowej i cywilizacyjnej.
Konsekwencje wdrożenia acquis Schengen można rozpatrywać na wielu
poziomach: z punktu widzenia gospodarki światowej, krajów, które obejmuje nowy
reżim wizowy – Polski, ale także krajów z nią sąsiadujących, a ponadto z punktu
widzenia poszczególnych regionów tych krajów, w szczególności regionów
przygranicznych.
Z faktu istnienia granic wynika, iż prowadzenie działalności gospodarczej
wykraczającej poza obszar własnego kraju jest utrudnione, a czasem wręcz
niemożliwe. Stanowi to barierę i zmniejsza korzyści wynikające z pogłębiania
internacjonalizacji procesu gospodarowania, gdzie nieskrępowany przepływ
towarów, kapitałów, usług, a także pracy zapewnia najefektywniejsze wykorzystanie
zasobów i pozwala uzyskać największy przyrost dobrobytu państw
uczestniczących w wymianie, zwłaszcza, gdy swym zasięgiem obejmuje cały świat.
Z punktu widzenia gospodarki światowej podjęto więc rozważania, czy
funkcjonowanie regionalnych ugrupowań integracyjnych, jakim jest Unia Eu4
ropejska, jest procesem korzystnym.
Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, jeżeli korzyści wynikające ze
znoszenia barier (w tym kontroli granicznych) wewnątrz ugrupowania przewyższają
koszty związane z utrzymywaniem bądź wprowadzeniem ograniczeń w wymianie
z krajami spoza ugrupowania (zwiększeniem restrykcji kontroli na zewnętrznej
granicy UE w ramach realizacji zapisów Układu z Schengen).
W długim okresie, funkcjonowanie regionalnych ugrupowań integracyjnych
niesie za sobą korzyści z punktu widzenia gospodarki światowej w sytuacji
przyjmowania do ugrupowania nowych członków, czego konsekwencją jest

3
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A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2006, s. 29
Ibidem, s. 31
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terytorialne powiększenie obszaru nieskrępowanej żadnymi ograniczeniami
wymiany towarów, usług i czynników produkcji.
Z punktu widzenia Polski, na bilans ekonomicznych konsekwencji przystąpienia
do Układu z Schengen składają się korzyści wiążące się z liberalizacją na
przejściach granicznych z krajami w strefie Schengen oraz koszty zacieśniania
polskiej granicy wschodniej, która stała się zewnętrzną granicą UE. To, co
przemawia za tym, że bilans ten będzie pozytywny, to obszar krajów strefy
Schengen zdecydowanie przewyższający obszar trzech krajów trzecich
nienależących do UE, graniczących z Polską, a dalej – dynamika przepływu
towarów, usług i pracy pomiędzy Polską a krajami strefy Schengen z jednej strony
i krajami graniczącymi z Polską od wschodu – z drugiej strony
Przykładowo, wejście Polski do strefy Schengen, zapewniające polskim
przedsiębiorstwom korzyści wiążące się z likwidacją utrudnień podczas
przekraczania granicy na obszarze strefy, pozwalające na zwiększenie płynności
dostaw, z drugiej strony wiąże się z możliwymi wystąpieniami opóźnień
w dostawach z krajów trzecich (ściślejsza kontrola graniczna).
Podobnie konsekwencje Schengen występują w obszarze turystyki.
Zwiększenie ruchu turystycznego z krajami obszaru Schengen z jednej strony wiąże
się ze spadkiem przyjeżdżających turystów z krajów spoza strefy.
Rysunek przedstawia kształtowanie się przyjazdów cudzoziemców do Polski
na przestrzeni 2005-2008 roku. Znaczny spadek przyjazdów cudzoziemców
w I kwartale 2008 r., po wdrożeniu przez Polskę acquis Schengen niesie za sobą
ważne reperkusje ekonomiczne, m.in. w postaci spadku wydatków dokonanych
podczas pobytu w Polsce.
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Wykres nr 1. Przyjazdy cudzoziemców z Ukrainy, Rosji i Białorusi do Polski w
latach 2005-2008
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki,
www.intur.pl. Data wejścia 14.03.2010.
Jednakże należy zauważyć często pomijany czynnik, który oddziałuje w tym
samym kierunku, co wejście Polski do Schengen, a mianowicie wysokość kursu
złotego, znacznie aprecjującego od drugiego kwartału 2004 roku, i jego negatywny
wpływ na cenową konkurencyjność polskich towarów i usług.
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Znaczny spadek przybywających zza wschodniej granicy podróżnych do Polski
– zarówno na skutek wdrożenia acquis Schengen przez Polskę, a także ze względu
na umacniającą się wartość polskiej waluty – oznacza znaczny spadek
przychodów dewizowych z tytułu przyjazdów cudzoziemców.
Doświadczenia z wprowadzenia obowiązku wizowego w październiku
2003 r. w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy wskazują,
że nowy reżim wizowy wpłynął na spadek przyjazdów obcokrajowców (w okresie
od października 2003 r. do lutego 2004 r. odnotowano spadek przyjeżdżających
z tych krajów o odpowiednio 44%, 45% i 70%), jednakże w kolejnych miesiącach
trend ten uległ odwróceniu. Oznacza to, iż efekty zmiany reżimu wizowego
w kierunku jego zaostrzenia mają w znacznej mierze charakter krótkookresowy,
wymagający dostosowania do nowej sytuacji (wyższe koszty wiz, inna procedura
uzyskania wizy).
W przypadku zmiany reżimu wizowego w związku z wdrożeniem acquis
Schengen, można spodziewać się, iż efekt w postaci spadku liczby przyjazdów do
Polski obywateli zza wschodniej granicy nie wpisze się w długotrwały trend. Nadto,
wyzwaniem jest skrócenie okresu przystosowania się do nowych zasad wjazdu na
terytorium Polski przez obywateli krajów z nią sąsiadujących pozostających poza
strefą poprzez zapewnienie przejrzystości i dostępności informacji o nowych
warunkach wjazdu.
Zmiana reżimu wizowego niesie za sobą także implikacje w obszarze wymiany
handlowej. Konieczne jest podkreślenie, iż kształtowanie się wolumenu obrotów
handlowych wynika głównie z polityki handlowej UE (jak wysokość stawek celnych),
stanowiącej niezależny obszar od acquis Schengen. Wysoki koszt wiz (w stosunku
do uzyskiwanych zarobków z tytułu wymiany handlowej) będzie natomiast
zniechęcał do prowadzenia drobnego handlu, w tym przygranicznego. Odpowiedź
na pytanie, czy zmniejszenie drobnego handlu rodzi poważne straty dla gospodarki
Polski, nie jest jednoznaczna. W. Orłowski wskazuje zarówno możliwe korzyści, jak
i negatywne aspekty tego procesu
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- obecnie handel nierejestrowany stanowi nieznaczną część w polskim
bilansie płatniczym, a ponadto, w coraz większym wymiarze handel ten
realizowany jest z krajami UE (z Niemcami i Czechami) niż wschodnimi
sąsiadami Polski;
- handel nierejestrowany należy traktować jako zjawisko tymczasowe,
wynikające m.in. z różnicy w efektywności gospodarczej. Innymi słowy,
pomimo znacznej przewagi wynikającej z kosztów pracy, przedsiębiorcy
ukraińscy, rosyjscy czy białoruscy nie są w stanie – np. na skutek
nieefektywności przedsiębiorstw państwowych, przeszkód biurokratycznych
- zapewnić dostatecznej podaży dóbr o pożądanej jakości. W przypadku
wystąpienia w tych krajach postępu w dziedzinie efektywności
gospodarczej, handel nierejestrowany straci na znaczeniu;
- wprowadzenie obowiązku wizowego wynikającego ze stosowania reżimu
Schengen nie stanowi bezwzględnej bariery, lecz podwyższa koszt
transakcyjny prowadzenia takiej działalności. Działaniem zmierzającym do
zmniejszenia tego kosztu jest np. zapewnienie sprawnej procedury
wydawania wiz;
- eliminacja stanowiącego część drobnego handlu – handlu nielegalnego –
5
niesie za sobą jednoznacznie pozytywne skutki dla gospodarki Polski.
Efekt zacieśniania granicy wschodniej nie musi być w zakresie wymiany
handlowej negatywny – inwestycje w infrastrukturę graniczną, uporządkowany
system wydawania wiz, sprawne kontrole graniczne powinny sprzyjać przyjazdom
cudzoziemców w celach biznesowych.
Pomimo braku ryzyka wystąpienia szczególnych strat w związku
ze zmniejszeniem roli handlu nierejestrowanego na skutek przystąpienia do Układu
z Schengen z punktu widzenia gospodarki Polski, kwestia ta pozostaje wrażliwa ze
względu na silne powiązanie pewnych regionów Polski z handlem z krajami
sąsiednimi, a tak jest w przypadku województwa podlaskiego. Znaczenie
współpracy ze wschodnimi sąsiadami Polski wyraża się m.in. w postawie
dotyczącej wprowadzania wiz dla obywateli Białorusi, Ukrainy i Rosji w 2003 r.
Mieszkańcy wschodnich regionów Polski w większej mierze niż mieszkańcy
pozostałych regionów kraju upatrywali w planowanym wprowadzeniu wiz efektów
niekorzystnych (38% respondentów z województw: podlaskiego, lubelskiego,
6
podkarpackiego w stosunku do 28% respondentów z pozostałej części kraju)
Raz jeszcze należy podkreślić, iż zmniejsza się rola drobnego handlu, którego
okres największej intensywności przypada na lata 90. Nadto należy zaakcentować
występowanie i działanie innych czynników – poza reżimem wizowym –
kształtujących dynamikę zjawiska drobnego handlu. Doświadczenia z kryzysu
rosyjskiego (załamanie rubla po upłynnieniu waluty, niewypłacalność systemu
6
bankowego i znaczne straty gospodarstw domowych) podkreślają rolę sytuacji
gospodarczej w kształtowaniu skali i dynamiki tej formy współpracy. Wniosek
o decydującym wpływie poziomu dobrobytu obywateli (i jednocześnie mniejszym
znaczeniu reżimu wizowego panującego na granicy) na skalę współpracy
5

W.M. Orłowski: Konsekwencje ekonomiczne Schengen, Polska droga do Schengen. Opinie
ekspertów. Warszawa 2001, s. 99-103
6
Wizy dla naszych wschodnich sąsiadów i problem Kaliningradu. Komunikat z badań. Centrum Badania
Opinii Społecznej. Warszawa 2002, s. 2
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gospodarczej pomiędzy krajami wysuwa W.M. Orłowski, na podstawie korelacji
pomiędzy siłą nabywczą rubla a liczbą przyjazdów obywateli Rosji, Ukraińców
i Białorusinów do Polski w okresie poprzedzającym i w kilka lat po wystąpieniu
7
kryzysu rosyjskiego.
Obecnie także można spodziewać się, że w znacznej mierze, dalszą
dynamikę współpracy gospodarczej będzie kształtował nie system wizowy, lecz
zmiany dobrobytu obywateli państw sąsiadujących z Polską. Znaczenia w tym
zakresie nabiera kształtowanie się obecnie, a także w przyszłości, dochodu
obywateli państw graniczących z Polską, pozostających poza UE.
Wystąpienie trudności gospodarczych i społecznych na obszarze wschodnich
województw Polski w związku ze znacznym spadkiem handlu przygranicznego
musi prowadzić do procesów dostosowawczych. Spadek zatrudnienia w ramach
tego typu działalności wymaga działań np. z zakresu przekwalifikowania odtąd
wolnych zasobów pracy, a także poprawiających mobilność terytorialną,
zachęcającą do podejmowania działalności zarobkowej na innych obszarach.
Wobec zniesienia kontroli granicznych na granicach Polski z pozostałymi
krajami strefy Schengen, wyzwaniem staje się wykorzystanie szansy z ruchu
tranzytowego przez Polskę. Obsługa tego ruchu może utrzymać istniejące miejsca
pracy w regionach przygranicznych, jednakże pod warunkiem wybierania drogi
przewozu przebiegającej przez nasz kraj (także Słowacja i Węgry są w stanie
8
zapewnić ruch tranzytowy do zewnętrznej granicy UE) , co wymaga niezbędnych
nakładów na odpowiednią infrastrukturę.
Polska przez wiele lat pozostawała krajem emigracji netto. Zaledwie dwukrotnie
w historii Polski saldo migracji było dodatnie, tj. emigrację z kraju przewyższała
imigracja. Uzyskanie przez polskich obywateli prawa do swobodnego
przemieszczania się na terytorium państw UE, m.in. w celu poszukiwania
i podejmowania zatrudnienia, w ramach nadanej swobody przepływu osób ożywiło
9
wyjazdy Polaków.
Liczne emigracje polskich obywateli po 1 maja 2004 r., a także słabości
polskiego rynku pracy (niedopasowanie strukturalne kwalifikacji do potrzeb rynku
pracy, niski poziom mobilności zawodowej i terytorialnej) nasiliły problemy polskich
pracodawców z zaspokojeniem potrzeb kadrowych. Niezaspokojony popyt na pracę
ze strony krajowej siły roboczej daje podstawę do kształtowania się popytu na pracę
obcokrajowców. Opisana wyżej sytuacja wpisuje się w tzw. mechanizm „kaskady
8,
migracyjnej" oznaczający, że kraje emigracyjne stają się krajami imigracji, kraje
typowo imigracyjne stopniowo odczuwają coraz silniej procesy emigracji.
W pierwszym przypadku (z kraju emigracji do imigracji) odpływ krajowej siły
roboczej tworzy luki na rynku pracy, kreując popyt na zagraniczną siłę roboczą.
Przemiana z kraju typowo imigracyjnego w emigracyjny następuje, kiedy napływ
pracowników obcokrajowych ma charakter inwazyjny (wypiera krajową silę
roboczą), generując emigrację.
7
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Przedsiębiorcy – w obliczu narastających problemów z zaspokojeniem popytu
– podejmowanie pracy przez cudzoziemców w Polsce uznają za ekonomiczną
konieczność i wręcz apelują o szersze otwarcie rynków pracy dla obcokrajowców.
Sytuacja gospodarcza wschodnich sąsiadów Polski pozostających poza UE
(kształtowanie się dochodu per capita, a także stopy bezrobocia – dwóch głównych
czynników „wypychających") nie stanowi istotnej pobudki do podjęcia decyzji
o migracji zarobkowej do Polski. Jedynie w przypadku Ukrainy PKB per capita w
2007 r. kształtował się znacznie poniżej PKB w Polsce (w 2007 r. dochód na
obywatela Ukrainy stanowił 43% dochodu obywatela polskiego), lecz trzy ukraińskie
obwody sąsiadujące z polską granicą południowo-wschodnią (lwowski, wołyński oraz
zakarpacki) utrzymują stopę bezrobocia znacznie poniżej stopy bezrobocia
w Polsce.
Według Państwowego Komitetu Statystyki na Ukrainie stopa ta, w okresie
styczeń-lipiec 2008 r. kształtowała się odpowiednio na poziomie 2,1%, 2,9% i 2,4%
10
(przy średniej stopie bezrobocia na ukraińskim rynku pracy na poziomie 2,2%).
Zwraca się jednak uwagę na znaczne rozbieżności metodologiczne w szacowaniu
faktycznej stopy bezrobocia.
Uwzględniając powyższe, warto zasięgnąć danych opracowanych na
podstawie jednolitej metodologii – możliwość taką dają dane przedstawiane przez
International Labour Organization, zgodnie z którymi, średnia stopa bezrobocia na
Ukrainie wynosi ok. 6,8% (dla obwodów lwowskiego, wołyńskiego i zakarpackiego
kształtuje się ona na poziomie odpowiednio: 8,2%, 8,4% i 6,2%).
Zgodnie z danymi ILO, stopa bezrobocia w Rosji w 2007 r. kształtowała się na
poziomie 6,1% (przy czym wiek produkcyjny obejmuje obywateli pomiędzy 15 a 72
rokiem życia), a na Białorusi – 1% (dla mężczyzn pomiędzy 16 a 59 i kobiet
pomiędzy 16 a 54 rokiem życia).
Polska nie znajduje się w grupie głównych krajów docelowych imigrantów zza
wschodniej granicy (przykładowo, wśród preferowanych przez ukraińskich
emigrantów krajów docelowych Polska znalazła się dopiero na 6 pozycji, za Rosją,
11
Niemcami, Hiszpanią, Włochami i Portugalią).
Można więc mówić o niskiej zdolności konkurencyjnej Polski jako kraju imigracji.
Konieczne staje się podjęcie działań zachęcających do imigracji do kraju,
korzystając ze znacznie dłuższych doświadczeń imigracyjnych krajów
zachodnioeuropejskich".
Największe ryzyko związane z zmianą reżimu wizowego w obszarze ruchów
migracyjnych wiąże się z faktem, iż Polska pozostaje nieatrakcyjnym krajem
imigracji, a w sytuacji zniesienia kontroli granicznej na zachodniej granicy Polski
rodzi się zagrożenie, że część imigrujących do Polski będzie traktowała kraj niejako
kraj docelowy, lecz tranzytowy, na podstawie wizy Schengen uzyskanej przez
obywatela kraju trzeciego.
Istotne jest – dla atrakcyjności Polski jako kraju imigracji obywateli z krajów
trzecich – tempo konwergencji dochodowej Polski w stosunku do dochodów
uzyskiwanych w krajach zachodnioeuropejskich. Pomimo znacznej dynamiki PKB
10
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w Polsce, istniejąca różnica zamożności w stosunku do społeczeństw krajów UE15 pozostaje wysoka. W 2007 r. PKB per capita w Polsce stanowił 54,6% średniego
12
poziomu PKB w krajach UE-27.
Reasumując rozważania nad ekonomicznymi implikacjami wynikającymi
z wdrożenia acquis Schengen, należy zauważyć, iż z punktu widzenia Polski
konsekwencje zjawiska będą w znacznej mierze tymczasowe, wymagające
dostosowania do nowego reżimu wizowego zarówno przez polskie podmioty
głównie ze strefy przygranicznej, jak i obywateli krajów spoza strefy chcących
podróżować do Polski, m.in. w celach biznesowych. Wskazują na to doświadczenia
z wprowadzenia obowiązku wizowego w stosunku do obywateli Rosji, Ukrainy i Białorusi przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia kryzysu
rosyjskiego pozwalają także na wysuniecie wniosku o znacznym wpływie innych
czynników poza reżimem wizowym, kształtujących współpracę gospodarczą
państw.
Znoszenie granic na wewnętrznych granicach UE będzie miało pozytywne
implikacje ekonomiczne dla członków strefy Schengen. Z drugiej strony, nie należy
pomijać kwestii konsekwencji zacieśniania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
z punktu widzenia krajów sąsiadujących z UE pozostających poza strefą. Znaczne
zahamowanie możliwości swobodnego podróżowania obywateli krajów sąsiadujących
z Polską (w szczególności z Białorusią) utrudni możliwość bezpośredniego
nawiązywania kontaktów z UE, stanowiącą istotny element transformacji
prowadzącej do zmian demokratycznych i zmierzającej do budowy gospodarki
wolnorynkowej. Należy mieć na uwadze, że nadana polskim – a także obywatelom
innych krajów ESW (Węgrom, Czechom, Słowakom) w latach 90. swoboda
podróżowania do krajów zachodnioeuropejskich jest ujmowana jako znaczny
13
czynnik przemian w naszym kraju.
Uwzględniając powyższe, Polska powinna podejmować działania zmierzające
do liberalizacji reżimu wizowego w szczególności dla obywateli Białorusi, powinna
sprzyjać zarówno demokratyzacji kraju, jak i współpracy gospodarczej, by
wschodnia granica Polski i jednocześnie zewnętrzna granica UE stała się
w przyszłości europejską rzeką św. Wawrzyńca, a nie europejską Rio Grandę.
2. Struktura organizacyjna Straży Granicznej
Aby móc mówić o strukturze Straży Granicznej z punktu widzenia naukowego
należy ją zdefiniować a przede wszystkim odpowiedzieć dobie na pytanie, czym
jest organizacja.
Nazwa „organizacja” wywodzi się od terminów: łacińskiego organisatio –
system, greckich organikos – wytworzony przy pomocy narzędzia i organon –
14
narzędzie, instrument, przyrząd. Organizacja może być rozpatrywana w trzech
aspektach: rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym. Organizacja w sensie
rzeczowym jest instytucją lub grupą funkcjonalną, w skład której wchodzą celowo
15
zorganizowane zespoły ludzi i rzeczy.
12
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Można przyjąć, iż struktura organizacyjna jest funkcją oddziaływania wielu
różnorodnych czynników jak i również okoliczności. Możemy te czynniki
uporządkować i podzielić na trzy zasadnicze grupy: cele organizacji (strategia),
czynniki wewnętrzne (zasoby) oraz czynniki zewnętrzne (otoczenie), poszczególne
elementy organizacji wywodzą się bezpośrednio z celów całego przedsiębiorstwa,
struktura organizacyjna musi zapewniać możliwie pełną i wzajemną zgodność,
zbieżność oraz harmonię celów indywidualnych i grupowych, celów kadry
kierowniczej i wykonawczej.
Ustalenie celów, które są krokiem w projektowaniu struktury organizacyjnej,
pozwala określić: kluczowe funkcje i zadania przedsiębiorstwa, rodzaj i zakres
decyzji kierowniczych, stopnie realizacji funkcji oraz ogólne ramy struktury
16
organizacyjnej.
Z chwilą, gdy powstaje struktura organizacyjna, konieczne jest przedstawienie
zależności służbowej między poszczególnymi ludźmi, komórkami oraz
stanowiskami w formie graficznej, jest to bowiem jeden z najważniejszych
17
dokumentów przedsiębiorstwa.
Encyklopedia PWN ujmuje strukturę jako układ i wzajemne relacje elementów
18
stanowiących całość. Podobną definicję można znaleźć w Słowniku Języka
Polskiego, gdzie jako strukturę określa się układ i wzajemne relacje elementów
19
stanowiących całość (…) budowa, ustrój, konstrukcja.
Struktura organizacyjna jak już wspomniano jest w literaturze i doktrynie nauk
ekonomicznych różnorako definiowana. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania
termin „struktura organizacyjna” określa jako „układ stanowisk pracy, komórek
organizacyjnych, pionów organizacyjnych czy ewentualnych większych elementów
20
wraz z ustalonymi między nimi różnego typu powiązaniami. Z kolei Słownik
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa strukturę definiuje jako „ogół relacji
21
organizacyjnych, zachodzących między elementami danej organizacji”. Mała
Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji formułuje strukturę jako „zbiór
16
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określonych relacji zachodzących pomiędzy elementami przedmiotu złożonego,
22
który nie uwzględnia jakości owych elementów.
T. Zawadzak strukturę definiuje jako układ stanowisk pracy i komórek
organizacyjnych wraz z ustalonymi między nimi zależnościami o charakterze
funkcjonalnym i hierarchicznym. Łączy ona cele organizacji z jej zasobami
23
ludzkimi, rzeczowymi i innymi.
A. Stabryła twierdzi, że najczęściej struktura oznacza rozmieszczenie
elementów składowych oraz zespół relacji zachodzących między nimi,
charakterystycznych dla danego systemu układu. Może również oznaczać sposób
porządkowania elementów składowych systemu i powiązanie ich w pewną całość
lub też te same zależności między elementami oraz poszczególnymi elementami
24
a całością. Można przyjąć, że strukturę stanowi całość zbudowana w pewien
25
sposób z pewnych elementów. J. Zieleniewski, podaje iż struktura to ogół
26
stosunków między częściami całości. Jak można zauważyć pojęcie struktury
funkcjonuje w wielu dyscyplinach naukowych. Jako przykład można podać nauki
techniczne – fizyka, gdzie mówi się o strukturze kryształów, mając na uwadze
rozmieszczenie atomów, jonów lub cząstek w komórkach elementarnych
27
kryształów.
W socjologii poprzez strukturę rozumie się najczęściej układ
wszystkich grup społeczności, zrzeszeń i innych form życia społecznego
28
wchodzących w skład danej zbiorowości.
Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez Herberta
29
Spencera,
który porównywał społeczeństwo do organizmu (zwierzęcego).
Struktura to także rozmieszczenie elementów składowych danego układu
i zespół relacji (wzajemnych powiązań) między tymi elementami, charakterystyczny
30
dla tego układu; sposób, w jaki części jakiejkolwiek całości są powiązane ze
sobą. Struktura jest tym, co nadaje całości jedność, jest stałym elementem
:
:
zorganizowanej całości, sposobem ułożenia czegoś w jakimś porządku, budową
,
wewnętrzną ciała, układem, którego elementy są powiązane ze sobą w określony
sposób danymi relacjami; to całość zbudowana w pewien sposób z jakichś
31
elementów; zespół.
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W
literaturze
można
znaleźć
także
inne
definicje
struktury,
z których wynika, że strukturą jest:
- zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania
organizacji. Wynik ich wykorzystania w postaci konkretnego układu
32
elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań;
- całość funkcji i relacji określających w sposób sformalizowany misję, jaką
każda komórka organizacyjna powinna wypełniać oraz zasady współpracy
33
między poszczególnymi częściami organizacji;
- zbiór określonych relacji, zachodzących między elementami systemu, bez
uwzględniania charakterystyk jakościowych tych elementów, to znaczy bez
34
względu na to, czym te elementy są;
- rozmieszczenie elementów składowych oraz zespół relacji zachodzących
35
między nimi, charakterystycznych dla danego układu;
- sposób uporządkowania elementów składowych systemu, powiązanie ich
w pewną całość lub też same zależności między tymi elementami oraz
36
poszczególnymi elementami, a całością systemu.
J. Rokita, twierdzi, że struktura organizacyjna jest pojęciem z kategorii cech,
przy czym cecha to, to, że dana rzecz jest pod jakimś względem taka właśnie jaka
jest, a nie inna. Autor ten utrzymuje, że każdej całości przysługuje jakaś liczba
cech polegających na tym, że stosunki między elementami tej całości
rozpatrywane są z różnych dowolnych względów, są pod tym względami takie
właśnie, jakie są, a nie inne.
Stąd całokształt stosunków między tymi elementami a całością, rozpatrywany
z określonego względu nazywa strukturą całości z tego względu. Autor ten uważa,
że ponieważ wśród całości złożonych wyróżnić można rzeczy złożone i procesy,
wobec tego utrzymuje on że iż istnieje pojęcie struktury rzeczy złożonej i pojęcie
struktury procesu. Spośród struktur rzeczy złożonych wyodrębnia on struktury
37
przedsiębiorstwa oraz struktury jego poszczególnych części. Straż Graniczna
posiada dość zdeterminowaną strukturę organizacyjną, która uległa zmianie po
wejściu Polski do strefy Schengen. Na czele Straży granicznej stoi jej komendant,
który kierują SG i reprezentuje ją na zewnątrz. Podlega on bezpośrednio Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W terenie znajdują się następujące oddziały
Straży Granicznej: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Centralny Ośrodek
Szkolenia SG, Centrum Szkolenia SG, Karpacki Oddział SG, Morski Oddział SG,
Nadbużański Oddział SG, Nadodrzański Oddział SG, Nadwiślański Oddział SG,
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG, Podlaski Oddział SG, Sudecki Oddział
38
SG, Śląski Oddział SG oraz Warmińsko-Mazurski Oddział SG.
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Mapa nr 1. Rozmieszczenie Oddziałów Straży Granicznej
Źródło:
http://www.cos.strazgraniczna.pl/modules.php?name=linki.
wejścia 14.03.2010.

Data

W ramach poszczególnych Oddziałów Straży Granicznej znajdują się
placówki i posterunki Straży Granicznej, które uzupełniają zadania wykonywane
przez zwarte oddziały Straży Granicznej. Jak można zatem zauważyć, Straż
Graniczna posiada znacznie rozbudowaną strukturę organizacyjną. Wynika to
z tego, że nałożono na nią wiele zadań, w szczególności są to zadania związane
39
z ochroną zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a także dokonywanie wielu
czynności operacyjno-rozpoznawczych na terenie całego kraju. Chodzi głównie
o dokonywanie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Zauważyć należy, iż
aby dostosować straż Graniczną do tych zmian wynikających z prawa Schengen,
należało podjąć wiele działań mających na celu dostosowanie jej do standardów
europejskich w tym prawa wspólnotowego. Podkreślić należy iż w ramach
przygotowania do uczestnictwa w systemie Schengen Straż Graniczna podjęła 74
zadania. Szczególnie ważne dla wejścia Polski do Schengen było dostosowanie
przepisów prawa polskiego do unijnego, uzawodowienie formacji, szkolenie
funkcjonariuszy, budowa i modernizacja strażnic, aresztów i izb krótkotrwałego
39

Chodzi o granicę wschodnią.

76

zatrzymania, w tym dokonano zakupów wyposażenia technicznego, opracowano
analizy kryminalne i analizy ryzyka, a także zaczęto aktywniej zwalczać
przestępczość zorganizowaną. Pokreślić należy, iż Straż Graniczna została dobrze
przygotowana do pełnienia i sprawowania nadzoru nad realizacją strefy Schengen.
Potwierdzili o eksperci Unii Europejskiej, którzy przeprowadzili kilka misji
ewaluacyjnych, które dotyczyły oceny stosowania dorobku Schengen w zakresie
współpracy Policji a także obsługi obywateli i dostosowania granic lądowych,
powietrznych i morskich. Wyniki tych misji były pozytywne. Zatem należy przyjąć iż
koncepcja funkcjonowania SG w obecnym stanie jest prawidłowa i zadowalająca.
3. Czynności służbowe, efektywność ochrony granicy państwowej,
przyszłość Straży Granicznej
Obecnie Straż Graniczna jest, w dużej mierze, pierwszą i ostatnią linią
ochrony systemu bezpieczeństwa państwa. Tezę dowodzi np. koncepcja Straży
Granicznej nadzoru ochrony granicy lądowej. Jest ona rozpatrywana jako
zintegrowany system oparty: na patrolowaniu, obserwacji przy wykorzystaniu sił
ludzkich i środków technicznych, w połączeniu z systemem fizycznej i technicznej
ochrony
granicy,
analizą
ryzyka,
współpracą
wewnątrz-agencyjną
i międzyagencyjną, z ludnością pogranicza i międzynarodową.
System ten pozwala podejmować efektywne działania i koordynację operacji
granicznych, realizowanych w strefie nadgranicznej, pasie granicznym, na
terytorium całego kraju oraz profesjonalnie zarządzać formacją na poziomie
centralnym, regionalnym i lokalnym. System patrolowania granicy jest oparty
w głównej mierze na patrolowaniu, analizie ryzyka, określeniu sektorów
krytycznych i wprowadzany na bazie dziennych i sytuacyjnych elementów.
Zapewniona jest współpraca pomiędzy placówkami SG, patrolami mobilnymi
i służbami operacyjnymi (24/7). Pozwala to na efektywną organizację
i wykorzystanie posiadanych środków i sił, z uwzględnieniem priorytetów, jakie
wynikają z odcinków granicy rozpoznanych jako najbardziej zagrożone. Poziomy
zagrożenia są określone i uwzględnione w planowaniu służby granicznej. SG ma
wypracowane normy i standardy, które pozwalają podjąć działania w sytuacjach
rutynowych i związanych z potrzebą reakcji na zagrożenie. W ten sposób patrole
są w stanie dotrzeć do linii granicznej, właściwych miejsc w strefie nadgranicznej,
w czasie, który jest wymagany do podjęcia skutecznych działań. Siły ludzkie
i sprzęt techniczny na poziomie placówki SG są zaadaptowane do długości
ochranianego odcinka, zasięgu strefy nadgranicznej, gęstości zaludnienia,
warunków klimatycznych itp.
Z powodzeniem wykorzystywane są mobilne jednostki nadzoru do działań
w warunkach nocnych. W sytuacjach rutynowych granica jest systematycznie
patrolowana/monitorowana.
W przypadkach zagrożeń SG wprowadza strategię koncepcji interwencji, m.in.
przez mobilizację, dyslokację, włączenie dodatkowych sił z pododdziałów
odwodowych z poziomu oddziału SG.
Do zabezpieczenia/neutralizacji wyjątkowo groźnych/złożonych zdarzeń, aktywuje się specjalnie wyszkolonych i wyposażonych funkcjonariuszy z jednostek
specjalnych.
SG wprowadziła profesjonalne zarządzanie i dowodzenie. Proces decyzyjny
jest skuteczny. Funkcjonariusze znają swoją misję i zadania. Posiadają dobrą
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znajomość i świadomość sytuacji na ochranianym odcinku. Opiera się ona na
różnych środkach, jak np.: produkty analizy ryzyka, wyniki patrolowania,
obserwacje, w tym przy wykorzystaniu środków technicznych, a także efekty
współpracy z ludnością pogranicza. SG posiada profesjonalne, nowoczesne
wsparcie z powietrza.
Rozwiązania przyjęte na podstawie modelu UE strategii zintegrowanego
zarządzania granicami wskazują, że najlepsze rezultaty przynosi taktyka i technika
oparta na działaniu trzech linii:
- I linia – ochrona granicy w bezpośredniej bliskości linii granicznej, przez
patrolowanie, analizę ryzyka, współpracę z ludnością pogranicza i służbami
granicznymi państwa sąsiedniego;
- II linia – działania graniczno-policyjne podejmowane w strefie nadgranicznej,
kontrola dróg dojazdowych, wystawianie tymczasowych posterunków
kontrolnych, działania prewencyjne, rozpoznawcze, mobilne patrole,
wsparcie dla I linii, współpraca z ludnością pogranicza, wspólne kontrole
i operacje z organami/ służbami współdziałającymi;
- III linia – działania na styku strefy nadgranicznej i wychodzące poza nią,
rozciągające się zakresem na terytorium całego kraju, o charakterze
policyjno-administracyjnym, operacyjne, rozpoznawcze, zapobiegawcze,
ukierunkowane na monitorowanie,
ujawnianie osób nielegalnie
przebywających w kraju, pomocników, organizatorów, związane z realizacją
systemu wydaleń
Jak wynika z powyższego, SG posiada zintegrowany system, który zakłada
osiągnięcie właściwego balansu miedzy czynnikiem ludzkim i technicznym. Dla
potrzeb dalszych rozważań warto ogólnie zastanowić się nad tym, jak działają
funkcjonariusze. Próba odpowiedzi na postawione pytanie zostanie oparta na
analizie anatomii zdarzeń, z jakimi mamy i nadal mieć będziemy do czynienia na
granicach. Doświadczenia wskazują, że w zdarzeniach granicznych występuje
ciągłość. Oznacza to potrzebę podejmowania przez funkcjonariuszy działań
w następującym łańcuchu:
40
- systematyczne prowadzenie obserwacji i siedzenie. Obserwowanie jest
poszukiwaniem sytuacji nierutynowych i anormalnych. W codziennej
praktyce służby granicznej będzie to poszukiwanie m.in.: „nienormalnych"
zachowań, ewentualnych śladów na pasie drogi granicznej, znaków na
drogach dotarcia do granicy, przerwanych lub zniszczonych barier, śladów
fałszerstw w paszportach itp.;
- ujawnianie, czyli wykrywanie, kontrola, profilowanie, oszacowanie i ocena.
Chodzi o „obudzenie" funkcjonariusza w trakcie rutynowych działań, aby
mógł ujawnić takie zdarzenia, jak np.: nieuprawniony ruch przez granicę,
nielegalne przekroczenie granicy, nielegalny materiał, towar, przemyt,
działanie terrorystyczne, dywersję, siłowe przerwanie granicy, albo
podejrzane miejsce czy skrytkę itp. Jest szereg czynników, które powinny
„obudzić" funkcjonariusza. Może to być np.: nerwowe zachowanie
podróżnego,
niespotykana
waga,
objętość,
inna
niezgodność
w przewożonym towarze itp.;

40

Np. nadzorowanie, monitorowanie, prześwietlanie.

78

- podejmowanie decyzji w oparciu o właściwą ocenę sytuacji. Decyzja, jako
odpowiedź na konkretną sytuację, winna opierać się na posiadanym
upoważnieniu i wypracowanych procedurach postępowania (krok po
kroku). Ważnym jest też, aby zapadała w ramach logicznego „łańcucha"
dowodzenia, tj. wyraźnie wskazującego, kto, za co odpowiada, jakie
posiada upoważnienie i stąd – odpowiedzialność;
- reakcja na zdarzenie, jak np. zatrzymanie, konfiskata, odmowa, zakaz.
Istotnym czynnikiem jest tu zaangażowanie funkcjonariuszy, którzy muszą
właściwie reagować na podejrzane osoby, towary, środki, sytuacje, obrazy.
Reakcja musi być dostosowana do zagrożenia oraz wyrażać równomierne
zaangażowanie funkcjonariusza do zagrożenia. Istotnym elementem jest
41
też podejmowanie właściwych decyzji, co robić i jak dalej postępować;
42
- rozwiązanie problemu, czyli postanowienie.
Rozważania nad perspektywami służb granicznych skłaniają do
zastanowienia się nad tym, jakie należy podjąć działania, aby wzmocnić
funkcjonariuszy poprzez rozwój technologiczny. Wydaje się, że powinny one być
ukierunkowane na wzmocnienie efektywności, integracji i kompatybilności
wszystkich właściwych systemów, sprzętu i narzędzi. Jest to warunek niezbędny,
aby funkcjonariusze mogli wykonać zadania, jakie im zostaną postawione.
Pojawiają się, więc kolejne pytania: jakie projekty to zapewnią? Czy i jak
daleko zmienią one przyszłą strategię zarządzania granicami? Wyzwania dla
bezpieczeństwa granic, wynikające z różnych zagrożeń, pozwalają postawić tezę,
że projekty, o których mowa, to: „inteligentne i elektroniczne" granice. Głównym
przesłaniem tych rozwiązań jest założenie, że w przyszłości granice będą
w znacznej mierze zarządzane otwartą i ukrytą technologią nadzoru. Jest to
związane z wyparciem czynnika ludzkiego i zastąpienie go nowoczesną techniką,
co stawia inne, ważne pytanie: gdzie jest granica tego wyparcia? Z dużym
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nowe technologie zrewolucjonizują
służby graniczne i przyczynią się do znacznej restrukturyzacji ich roli w systemie
bezpieczeństwa
państwa.
Stopniowe
rozpowszechnianie
„inteligentnych
i elektronicznych" granic jest kluczem do tej wizji. Będzie ona skutkowała
sukcesywną zmianą strategii wykorzystania sił (redukcją etatów!) i środków formacji
granicznych, ponownego ich rozmieszczenia i „ustawienia". Zmianie ulegnie taktyka
i technika ochrony granicy.
Czy SG przestanie być pierwszą linią ochrony systemu bezpieczeństwa
państwa? Przedstawiony wcześniej model, w którym SG jest pierwszą i ostatnią linią
ochrony systemu bezpieczeństwa państwa, sprawdza się dziś, ale taktyka ta nie
utrzyma się i ulegnie zmianie. Wydaje się, że w kontekście prac nad „inteligentnymi
granicami", że z czasem obecny model zostanie zastąpiony nowym elementem, tj.
nadzorem zewnętrznym.
W związku z możliwościami globalnego monitorowania zagrożeń
i intensywniejszej roli tzw. działań „przed wjazdem", SG z czasem pozostanie
ostatnią linią ochrony systemu bezpieczeństwa państwa, ale już nie pierwszej.
41

Np. przegrupować siły, wzmocnić inne sektory, przekazać sprawę do dalszego załatwiania według
właściwości itp.
42
np. wszczęcie dochodzenia, zniszczenie, wydalenie, rozporządzenie materiałami, towarami,
zgromadzenie dowodów, dokumentowanie, izolowanie, powstrzymywanie itp.
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Wykorzystanie informacji w ramach tzw. zewnętrznego nadzoru, a także
doświadczenia z codziennej służby granicznej na granicy w nowych warunkach,
pozwoli na wcześniejszą ocenę stopnia zagrożenia przed faktyczną kontrolą
i ochroną granicy. Wydaje się, że nie będzie to dotyczyło tylko przemieszczania się
ludzi, ale i towarów. Wracając do koncepcji ochrony granicy lądowej, z dużym
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że I linia ochrony granicy zostanie
uzupełniona (a może nawet wyparta?) przez elektronikę.
Przyszły model będzie zintegrowanym elektronicznym systemu nadzoru granic,
który będzie składał się m.in. z:
a) zestawów ukrytych sensorów do wykrycia intruzów (o małym zasięgu), które
rozpoznają istotę żywą i pojazdy. Obecne prace badawcze wskazują
zastosowanie:
-czujników sejsmicznych, które ujawniają ruch, wibrację, drżenie wywołane
ruchem istoty żywej lub pojazdu,
-czujników elektromagnetycznych, które generują niewidoczne obszary i
w ten sposób ujawniają intruzów,
-magnetycznych linii, które ujawnią wszystko, co jest obiektem metalowym
i będą rozpoznawały ruch obiektów „metalowych" od żywych, jak np.
zwierzęta
b) stałych
systemów
sensorów,
czujników
perymetrycznych
wież
obserwacyjnych wyposażonych w kamery. Posiadają one technologię
umożliwiającą nocny nadzór obiektów w podczerwieni i nagrywanie
obserwowanej operacji. Zastosowanie technologii video pozwoli wykrywać
ruch, który ujawni intruzów, będzie ich autonomicznie śledzić,
w tym przy wykorzystaniu opcji powiększania.
c) naziemnych systemów radarowego nadzoru terenu (dalekiego zasięgu do
40 km). Mają wykrywać ludzi oraz przemieszczające się przez granicę
pojazdy, śmigłowce, nisko latające samoloty, a także jednostki pływające.
Ograniczeniem jest tu możliwość wykorzystania tylko na płaskich terenach,
bowiem każda przeszkoda będzie barierą dla systemu.
d) optycznych sensorów (dalekiego zasięgu do 50 km), które działają
w oparciu o technologię światłowodową i światło laserowe Detektory te
mierzą charakterystykę światła. Zmiany w świetle wywołane
przemieszczeniem się obiektu powodują wystąpienie alarmu Są
zakopywane w linii i pozwalają ujawnić obiekt, który przemieszcza się
w zasięgu +/- 50 m od niej.
e) mobilnych systemów monitorowania, dzięki którym można ustanowić
tymczasowe posterunki obserwacyjne. Pozwala to dowolnie przemieszczać
sprzęt i umieszczają w miejscach, gdzie monitoruje (w dzień i nocy) obszary
zagrożone, jakie zidentyfikowano w ramach analizy ryzyka.
f) Systemów Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych. Będą one
instalowane m.in. w pojazdach służbowych. Komputer pokładowy będzie
połączony z globalnym nawigacyjnym systemem satelitarnym i kamerą, co
pozwoli funkcjonariuszom znaleźć najkrótszą drogę, identyfikować miejsce
ich pobytu itp.
g) bezosobowych środków latających (tzw. TJAVs). Mają one szereg zalet.
Działają na niskich wysokościach, co oznacza możliwość obserwacji małych
pojazdów, ludzi, zdarzeń. Operują przez wiele godzin w ciągu doby
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w określonym, zaprogramowanym terenie. Generalnie są ciche i małe, stąd
trudne do lokalizacji. Po wyposażeniu w kamery podczerwieni mogą
prowadzić obserwację w dzień i w nocy. Posiadają też wady. Mają mały
obszar „widzenia", a przede wszystkim wymagają nadzoru z ziemi.
Warto też zapytać, jak będzie wyglądała kontrola graniczna w lotniczym
przejściu granicznym za kilkanaście lat. Czy sprawdzi się wizja „inteligentnej
granicy"? Zakłada ona, że stanowiska kontroli, gdzie osoby przekraczające granicę
są poddawane kontroli przez funkcjonariusza, zastąpi kontrola automatyczna. Rolę
kontrolera będą pełnić kamery i urządzenia do pobierania i odczytu danych. Będą
one dokonywały inteligentnej oceny przez wykonanie fotografii, pobranie odcisków
biometrycznych twarzy, źrenicy, linii papilarnych. Uzyskane dane będą
porównywały z bazami w systemach osób poszukiwanych lub uprawnionych do
uproszczonej kontroli. Urządzenia do odczytu danych będą automatycznie czytały
dane zapisane w dokumentach.
Proces kontroli będzie odbywał się on-line. Dane osoby przekraczającej
granicę będą natychmiastowo porównywane z państwowymi i transnarodowymi
bazami danych. W rezultacie na „inteligentnej granicy" odprawa ma przebiegać
szybko i sprawnie. Wizja ta identyfikuje jednak szereg wątpliwości. Podstawowa to:
czy kontrola wykonywana przez automaty może we wszystkim zastąpić
funkcjonariusza? Czy uda się stworzyć rozwiązania techniczne, które „będą
faktycznie myślały"? Wszystko będzie dobrze, kiedy będzie tzw. sytuacja rutynowa,
ale: czy automaty będą umiały „otworzyć oczy", kiedy będzie sytuacja nierutynowa?
Gdzie profilowanie, ocena zachowania podróżnego, czyli niezbędnych
elementów kontroli granicznej? Czy automatyczna kontrola będzie zawierała
wszystko, co będzie potrzebne z punktu widzenia celu i charakteru podróży oraz
potrzeb, tj.: obywatelstwa, oceny tzw. stopnia „uciążliwości", celów imigracyjnych,
kryminalnych, wymiaru sprawiedliwości albo zdrowotnych? Czy automat „zada"
niezbędne pytania w przypadku wątpliwości?
Bezpieczeństwo granic jest i pozostanie – równolegle z ochroną przed
terroryzmem i zorganizowaną przestępczością – kluczowym wyzwaniem, przed
którym stoją m.in. służby graniczne. Analiza wyzwań w obszarze bezpieczeństwa
granic na najbliższe lata wskazuje, że jednym z najważniejszym kierunków zmian
związanych z rozwojem służb granicznych będzie rozwój zdolności. Chodzi m.in.
o projekty badawcze, które będą podejmowane w ramach:
1. Możliwości rozpoznawania, wykrywania i identyfikacji. Badania te powinny
reprezentować główny obszar inwestycji w najbliższych latach. Chodzi
m.in. o szerokie zastosowanie produktów, które pozwolą wykrywać: małe
lodzie na obszarach morskich, osoby nienaturalnie zachowujące się
43
w tłumie, bagaże pozostawione bez opieki. Nowe technologie mają dać
nowe możliwości, a także zastąpić urządzenia: nieskuteczne, przestarzałe,
za wolne, nieporęczne, notujące zbyt dużo błędnych alarmów. Mowa jest
także o zdolnościach uzupełniających, które powinny być rozwijane
równolegle. Chodzi m.in. o systemy biometryczne, które wzmocnią jakość
kontroli granicznej, a także systemy dostępu. Wsparcia wymagają również
inne możliwości, jak: wykrywanie i identyfikacja. Funkcjonariuszom
potrzebne są urządzenia/systemy pozwalające odpowiednio umiejscowić
43

Np. w portach lotniczych materiały niebezpieczne itp.
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i śledzić osoby, środki transportu i towary w celu wszechstronnego
podejścia do potencjalnych zagrożeń;
2. Zarządzania systemami informacji. Systemy takie to drugi kluczowy obszar
przyszłych działań badań i inwestycji. W dobie informatycznej pogoni za
tworzeniem systemów, narzędzi i baz danych, które mają ułatwić
gromadzenie, przetwarzanie, korzystanie, udostępnianie itp. wszelkiego
rodzaju informacji/danych dla potrzeb służb poszanowania prawa, pojawia
się pytanie dot. współdziałania poszczególnych systemów i ich integracji.
Ważnym wyzwaniem jest tu unikanie dublowania się systemów, tworzenie
rozwiązań kompatybilnych, zintegrowanych, współdziałających ze sobą.
Tylko takie przyczynią się do podwyższenia wydajności podejmowania
decyzji, poprawią świadomość znajomości sytuacji, współdziałanie,
zarządzanie i kontrolę w ramach służb granicznych. Stwarza to ważne
wyzwanie w poszukiwaniach rozwiązań skutecznego wzmocnienia
możliwości nadzoru w celu pokrycia danych obszarów stałym i automatycz44
nym monitoringiem. W pracach tych niezbędnym będzie podnoszenie
jakości działania przez łączenie danych, a tym samym uzyskiwanie
wspólnego obrazu działania. Ponadto należy zwrócić uwagę na potrzeby
związane z integracją urządzeń analitycznych do planowania
i modelowania. Możliwości zarządzania i kontroli oraz poprawiania
znajomości sytuacji wymagają silnych, bezpiecznych i zdolnych do
współdziałania systemów komunikacyjnych;
3. Oceny ryzyka, modelowania i narzędzi do symulacji. Urządzenia takie mają
wspierać narzędzia używane w procesie decyzyjnym. Pozwolą określać
priorytety w ramach różnych zagrożeń. Będą także bazą do gromadzenia
doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji w ramach testowania trybu
postępowania na wypadek potrzeby interwencji w sytuacji zagrożenia. Jest
to niezwykle ważny element w strategii działań na granicy. Bezsprzecznym
jest, że zdecydowana większość systemów działa prawidłowo w rutynowej
sytuacji. Inaczej jest w przypadku realnego zagrożenia. Jak wiadomo,
granice są rozpatrywane jako skrajne, najbardziej wysunięte miejsca
terytorium państwa, które wymagają specjalnej ochrony. Granice są
postrzegane jako potencjalny cel zagrożeń. Stąd przyszła strategia
zarządzania granicami musi uwzględnić takie czynniki, jak: identyfikacja,
zapobieganie i ochrona. Chodzi o to, aby była ona instrumentem zdolnym
do zapewnienia unikania incydentów na granicach i łagodzenia ich
konsekwencji. Stąd służby graniczne stoją przed m.in. następującymi
kierunkami działań:
potrzeba zapewnienia wzmocnienia skuteczności i efektywności działań
wszystkich właściwych systemów bezpieczeństwa, czyli: sprzętu,
środków, procesów używanych w jednostkach granicznych (jak np.
identyfikacja osób, nieinwazyjne zatrzymania osób i towarów,
obserwowanie, badanie, rozpoznanie przestrzeni, wykorzystywanie
danych,
wymóg oceny i zarządzania napływem migracyjnym (w tym
nielegalnym);
44

Np. przestrzeni powietrznej, obszarów morskich, granic lądowych
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potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa lądowych i morskich granic (m.in.
poprzez
wykorzystywanie
elektronicznych
systemów
nadzoru,
nieinwazyjne i podwodne wykrywanie środków transportu, śledzenie
pojazdów i osób, rozpoznanie przestrzeni powietrznej, wykorzystywanie
danych, nadzór, operacje specjalne itp.).
Podejmując na zakończenie próbę określenia możliwego modelu docelowego,
można go scharakteryzować jako: strategiczne rozmieszczenie systemu fizycznej
ochrony i technicznych elementów systemu zarządzania w połączeniu z systemami
elektronicznymi i informacyjnymi celem zapewnienia bezpieczeństwa granic
w ramach wszystkich kategorii zagrożeń, jakie mogą wystąpić i mieć wpływ na stan
bezpieczeństwa wewnętrznego. W modelu tym nowe technologie, takie jak nadzoru
czy wykorzystane w ramach „inteligentnych granic", mogą odegrać ważną rolę.
Będą uzupełnieniem ludzkiego czynnika systemu, w zależności od tego, jakie
zagrożenie wystąpi i gdzie będzie miało miejsce. Np. sensory pozwolą wykryć
obecność zagrożenia przed atakiem. Wykryją atak, kiedy będzie on miał miejsce,
zmierzą i ocenią jego zasięg i rozmiar, a wtedy funkcjonariusze będą mogli
zareagować i złagodzić jego skutki.
Warto jeszcze postawić następujące pytania: po co nam te wyszukane
technologie na granicach kraju, gdzie tworzy się przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości? Czy przyszłą granicę należy preferować jako
„elektroniczną fortecę"? Uwzględniając fakt, że kryminaliści i terroryści nie „mają
i nie znają granic" oraz potencjał, skalę i różnorodność obecnych oraz
prognozowanych zagrożeń, trzeba powiedzieć, że bezpieczeństwo granic jest poza
dyskusją. SG musi ochraniać polskich obywateli i obywateli innych PC UE, polskie
terytorium i całą Wspólnotę. W realizacji tych zadań potrzebuje wsparcia i pomocy,
w tym w obszarze badań naukowych, rozwoju nowoczesnych technologii oraz
przekazywania gotowych produktów dla potrzeb bezpieczeństwa granic. Dobrze
wyposażona służba graniczna tworzy silną pozycję w systemie działania wszystkich
służb poszanowania prawa w kraju. Silna pozycja służby granicznej jest
akceptowana i rozumiana przez społeczeństwo.
Strategia ochrony granicy potrzebuje odważnych projektów badawczych, które
przyczynią się do jej implementacji. SG, nowoczesna europejska służba graniczna,
musi systematycznie usprawniać, modyfikować, podnosić na wyższy poziom
i nabywać nowy sprzęt techniczny, specjalistyczny i systemy. Nowoczesne
technologie, które będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy SG, to ważny
element przyszłej strategii bezpieczeństwa granic w Polsce i całej Wspólnocie.
SG, która jest odpowiedzialna za ochronę granicy zewnętrznej Schengen,
potrzebuje dalszego aktywnego rozwoju w celu podniesienia skuteczności działań,
w kontekście nowych inicjatyw legislacyjnych, systemów informatycznych. Musi
uzyskiwać stale wzmocnienie możliwości operacyjnych, w tym przez dostarczanie
funkcjonariuszom nowoczesnych narzędzi i technologii, aby podążać za rozwojem
innych służb. Chodzi też o nadążanie za działaniami, którym przyświeca założenie:
technologia ma pomagać w ujawnianiu tych przypadków na granicy, których nie
będą w stanie wykryć elementy ludzkie systemów zintegrowanego zarządzani
granicami. Tak, więc czynnik ludzki odgrywa i nadal będzie odgrywał zasadniczą
rolę w systemie zarządzania ochroną granic, czyli: kto w końcu będzie lepszy:
funkcjonariusz czy sensor?
-
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4. Realizacja zadań przez Straż Graniczną w strefie Schengen
Podstawę prawną do zniesienia, z dniem 21 grudnia 2007 r. kontroli osób na
granicach wewnętrznych lądowych i morskich, a z dniem 30 marca 2008 r. także
na granicach powietrznych, stanowi Decyzja Rady z dnia 6 grudnia
2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice
Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej,
Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice
45
Słowenii i Republice Słowackiej (2007/801/WE).
Zasadniczym czynnikiem, który wpływa na działania Straży Granicznej po
rozpoczęciu przez Polskę pełnego stosowania przepisów dorobku prawnego
Schengen, jest odstąpienie od dokonywania przez funkcjonariuszy SG kontroli
granicznej osób w przejściach granicznych, usytuowanych na odcinkach granicy
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiących od dnia 1 maja 2004 r. (data
46
akcesji RP do UE) - granicę wewnętrzną Unii Europejskiej.
Zniesienie kontroli granicznej osób na granicach wewnętrznych,
zrekompensowane zostaje poprzez wzmocnienie kontroli na granicach
zewnętrznych, a także na zintensyfikowaniu działań Straży Granicznej wewnątrz
kraju, ukierunkowanych na zwalczanie i zapobieganie różnym formom patologii
i przestępczości o charakterze transgranicznym, co ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa obywateli i poszanowania prawa nie tylko na terytorium naszego
kraju, ale na obszarze całej strefy Schengen. W 2008 r. funkcjonowanie SG,
związane z realizacją powyższych zadań opiera się o dotychczas funkcjonujące
oddziały Straży Granicznej, które będą w miarę potrzeb podlegały stopniowej
reorganizacji, tak aby dostosować struktury do skutecznego zwalczania oraz
47
przeciwdziałania występującym zagrożeniom.
Od 21 grudnia 2007 r. Polska stosuje wprost zapisy art. 20 kodeksu
granicznego Schengen zgodnie, z którym granice wewnętrzne mogą być
przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób
niezależnie od ich obywatelstwa. Wejście w życie tego przepisu nie oznacza
jednak zaprzestania przez Straż Graniczną realizacji zadań ustawowych. Co
więcej, wypracowany przez Straż Graniczną sposób działania w ramach Strefy
Schengen musi być odpowiednio skuteczny tak, aby nie spowodować obniżenia
poziomu wykonywania zadań, lecz również – tam gdzie to możliwe – podnieść
skuteczność ich realizacji.
Do zadań Straży Granicznej po zniesieniu kontroli na polskich odcinkach
wewnętrznej granicy UE, należą czynności związane m.in. z: ujawnianiem
fałszerstw dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP (oraz
całej Strefy Schengen), realizacją czynności zleconych przez uprawnione organy
krajowe (polskie) oraz zagraniczne (w ramach Systemu Informacyjnego Schengen
– SIS), przeciwdziałaniem wwozowi na terytorium kraju materiałów
45

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen
w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice
Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej
(2007/801/WE)
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tzn. z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litwyłącznie na odcinku o długości 1880,97 km).
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http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwissg/niezbednik_podroznego/straz+graniczna+w+schengen/. Data wejścia 14.03.2010 roku.
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niebezpiecznych lub szkodliwych dla środowiska naturalnego (śmieci, odpady,
materiały wybuchowe, materiały o zwiększonej radiacji itp.), których
transportowanie wymaga spełniania szeregu norm i warunków bezpieczeństwa,
przeciwdziałaniem
przemytowi
narkotyków
i
środków
odurzających,
przeciwdziałaniem wywozowi z Polski przedmiotów zabytkowych, wymagających
zgody właściwych organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków (obecnie są to
Wojewódzcy
Konserwatorzy
Zabytków),
egzekwowanie
na
granicach
wewnętrznych przestrzegania przez podróżnych wwozu na terytorium RP towarów
akcyzowych.
Konsekwencją zniesienia kontroli granicznej na odcinkach granicy
wewnętrznej UE jest zwiększenie aktywności działań mobilnych Straży Granicznej
nie tylko w strefie nadgranicznej, ale również na obszarze całego kraju.
Taktyka działania Straży Granicznej ukierunkowana jest zasadniczo na
osiąganie tych samych, co dotychczas celów, lecz przy zastosowaniu innych
metod i sposobów oraz środków technicznych. W obszarze pozostającym
w szczególnym zainteresowaniu formacji pozostają: ochrona szlaków
komunikacyjnych
o
szczególnym
znaczeniu
międzynarodowym
przed
przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości SG; zapewnienie
bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej (lotniczej, drogowej, kolejowej,
morskiej), rozpoznanie rejonów szczególnie zagrożonych przestępczością, której
zwalczanie leży we właściwości ustawowej Straży Granicznej, współpraca ze
społeczeństwem w celu odpowiednio wczesnego zdobywania informacji
o zdarzeniach niekorzystnych z punktu widzenia realizowanych zadań oraz
interesów narodowych, ochrona terytorium kraju przed wwozem materiałów
niebezpiecznych, na których transport przewoźnicy nie posiadają stosownych
zezwoleń lub realizują go w sposób niezgodny z obowiązującymi
międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, przeciwdziałanie nielegalnemu (bez
uzyskania zgody właściwych organów) wywozowi z kraju przedmiotów
stanowiących wartość zabytkową i zaliczanych do dziedzictwa narodowego,
realizacja czynności zleconych przez inne uprawnione organy, instytucje
państwowe i międzynarodowe, oraz stała gotowość do niezwłocznego i skuteczne
wykonanie zadania czasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach
48
wewnętrznych ,
Podstawową formą pełnienia służby przez placówki Straży Granicznej na
odcinkach granicy wewnętrznej UE są odpowiednio wyposażone mobilne patrole.
Do ich zadań należy:
- patrolowanie określonych obszarów (typowanych na podstawie analizy
ryzyka i wyników prowadzonego rozpoznania);
- legitymowanie osób (poszukiwania, realizacja czynności zleconych,
ustalanie sprawców i świadków przestępstw i wykroczeń);
- kontrola środków transportu poruszających się po drogach publicznych pod
kątem spełnienia przez nie wymogów wynikających z przepisów ustaw
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Art. 23 Rozporządzenia (WE) NR 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz .U.UE L z dnia 13 kwietnia 2006 r.)
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prawo o ruchu drogowym oraz transportu drogowego, a także
transgranicznego przemieszczania odpadów i towarów niebezpiecznych;
- systematyczne lub okresowe kontrole miejsc publicznych, w których
gromadzą się obywatele państw trzecich (targowiska, dworce kolejowe,
giełdy), w celu kontroli legalności pobytu, legalności zatrudnienia oraz
legalności prowadzenia działalności gospodarczej;
- podejmowanie (samodzielnie lub na podstawie zgłoszenia) czynności
służbowych w stosunku do osób naruszających obowiązujący porządek
prawny (w zakresie posiadanych przez Straż Graniczną kompetencji);
- poszukiwanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa, a które mogą się
stać przedmiotem transgranicznego przemieszczania;
- udział w akcjach ratowniczych i zapewniających oraz przywracających
porządek na określonych obszarach;
- współpraca z uprawnionymi służbami i organami krajowymi oraz innych
państw w realizacji określonych zadań pozostających we właściwości
49
pionu granicznego (wspólne działania).
Z dniem włączenia Polski do strefy Schengen, na granicach: z Republiką
Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką oraz z Republiką
Litewską, przestały być realizowane czynności związane z następującymi
postępowaniami administracyjnymi: odmowa wjazdu na terytorium RP, określenie
czasu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, wydawanie wiz na podstawie art. 47
ustawy o cudzoziemcach, unieważnianie wiz na podstawie art. 48 ustawy
o cudzoziemcach, wydawanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży,
wnioskowanie o ukaranie przewoźnika karą administracyjną za przewiezienie
osoby bez dokumentu podróży, nakazanie przebywania w określonym miejscu do
czasu, w którym możliwym będzie transport cudzoziemca przez przewoźnika
w ramach zawrócenia, nakazanie opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP
na pokładzie innego środka transportu niż ten, w którym został przewieziony do
RP, określenie czasu pobytu ze względu na ilość posiadanych środków
finansowych a także wnioskowanie o udzielenie zgody na wjazd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pomimo niespełnienia warunków na wjazd na terytorium
50
naszego kraju.
Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych nie wpływa także na
realizowanie przez Straż Graniczna zadań w zakresie:
- przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium
RP;
- wnioskowania o wydanie decyzji o wydaleniu, w tym wnioskowania do sądu
o umieszczenie w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia albo
o przedłużenia okresu pobytu w ośrodku lub areszcie;
- wydawania decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP;
- przygotowywania wystąpień niezbędnych do wnioskowania o wpis,
przedłużenie oraz wykreślenie osoby z wykazu osób niepożądanych na
terytorium RP;
- przyjmowania wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP;
49

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwissg/niezbednik_podroznego/straz+graniczna+w+schengen/. Data wejścia 14.03.2010 roku
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Ibidem
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- występowania z wnioskami do właściwego wojewody lub Prezesa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców o udzielenie zgody na pobyt tolerowany na
terytorium RP;
- udzielania informacji w zakresie rozpatrywanych przez wojewodów
wniosków o zamieszkanie na czas określony, osiedlenie się, jak również
inne formy legalizacji pobytu określone w ustawie z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin;
- rozpatrywania, przyjmowania/przekazywania obywateli państw trzecich na
podstawie wzajemnych umów o readmisji;
- przyjmowania/przekazywania obywateli państw trzecich na podstawie
Rozporządzenia Dublin II oraz Konwencji Dublińskiej;
- przekazywania/przyjmowania obywateli państw trzecich na podstawie
51
polsko– niemieckiej umowy o przewozie tranzytowym.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej, a obecnie także do strefy Schengen, dały
możliwość, osobom do tego uprawnionym do swobodnego podróżowania przez
granice wewnętrzne Unii Europejskiej, znosząc wszelkie ograniczenia i bariery
w tym zakresie, co wpływa stymulująco na rozwój kontaktów handlowych,
społecznych, kulturalnych, prowadzi do dalszego zbliżenia między państwami
sąsiadującymi, a także między ich obywatelami. Straż Graniczna w nowych
uwarunkowaniach prawnych i politycznych zmieniła taktykę działania.
W miarę potrzeb i w zależności od zakresu i intensywności podejmowanych
działań i wyzwań, ewolucji będą podlegały nasze struktury, tak aby pomimo
wszelkich ułatwień na granicy wynikających ze stosowania dorobku prawnego
Schengen przez Rzeczpospolitą Polską, nadal mógł być zachowany wysoki
poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego nie tylko na terytorium naszego
52
kraju, ale również na rozszerzonym obszarze strefy Schengen.
Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, że obywatele Unii co do zasady,
posiadają prawo pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego bez
wypełniania jakichkolwiek warunków i formalności innych niż wymóg posiadania
ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, ale jedynie przez
okres nie przekraczający trzech miesięcy, licząc od daty wjazdu.
By pozostać na terytorium innego państwa przez dłuższy okres, należy
spełnić dodatkowe warunki określone w prawie wewnętrznym tego państwa, może
to być związane z koniecznością rejestracji zameldowania się, ubezpieczenia się,
posiadania stosownych środków finansowych – konieczne informacje w tym
zakresie każdorazowo trzeba uzyskać w urzędach lub placówkach
dyplomatycznych państw, w których planują Państwo dłuższy pobyt.
Podróżując po krajach Unii Europejskiej w celach turystycznych, należy także
pamiętać, że mimo zniesienia kontroli na granicach, istnieją jednak ograniczenia
dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do
51

Rozporządzenie (WE) NR 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz .U.UE L z dnia 13 kwietnia 2006 r.)
52
http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://lpar15:10046/wps/wc
m/connect/pl/serwissg/niezbednik_podroznego/Straz+Graniczna+w+Schengen/Straz+Graniczna+w+Sc
h. Data wejścia 13.03.2010.

87

użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza towarów
akcyzowych.
Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych
i tytoniowych. W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów
rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr
918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE Nr L 85
z 2008 r.), informujemy, że wprowadza się nowe limity przywozowe dla
podróżnych, zmianie ulegają również zwolnienia celne w obrocie pocztowym
i kurierskim. Limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności
przywozowych w zdecydowanej większości zostają podniesione (upominki, paczki,
paliwa, wino), z wyjątkiem przywozu wyrobów tytoniowych przywożonych przez
podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym).
Przede wszystkim zwiększone zostają limity wartościowe towarów
przewożonych w bagażu osobistym, jeżeli ich ilość i rodzaj nie wskazują na
53
przewóz o charakterze zarobkowym . W transporcie lądowym można przewozić
towary na własny użytek, do wartości 300 EUR, z kolei w transporcie lotniczym
i morskim do równowartości 430 EUR. Podkreślić należy, że wejście do strefy
Schengen spowodowało podwyższenie z 22 EUR do 150 EUR kwoty do
równowartości której stosuje się zwolnienie z należności celnych przywozowych
przesyłek zawierających towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio
z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Ponadto
zwiększone zostają limity przywozowe na wino niemusujące –– do 4l wina i 16l
piwa. Wreszcie regulacje dotyczą także wyrobów tytoniowych. Można przewieść
papierowy do 200 sztuk bądź cygaretki –100 sztuk, cygara – 50 sztuk, oraz tytoń
do palenia 25 g. Podobne regulacje mają miejsce w stosunku do przewożonego
alkoholu. Przyjmuj się że można przewieść napoje alkoholowe powstałe w wyniku
destylacji o mocy objętościowej powyżej 22%, alkohol etylowy o mocy
objętościowej wynoszącej 80% i więcej maksymalnie 1 litr, inne napoje, wina –
4 litry, piwa 16 litrów.
Jak można zatem wskazać wdrożenie przepisów z zakresu Schengen,
powodujące przystosowanie Straży Granicznej do nowych realiów odcisnęło wpływ
nawet na regulacje dotyczące przewożenia poszczególnych produktów
szczególnie wrażliwych (alkohol, tytoń).
Streszczenie
Przedmiotowy artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania Straży
Granicznej
jako
instytucji
odpowiedzialnej
i
zarazem
gwarantującej
odpowiedzialność za ochronę granicy państwowej. Swoje rozważana autor opiera
na dotychczasowych doświadczeniach i konfrontuje je ze stanem obecnym, kiedy
Polska jest członkiem Unii Europejskiej a także sygnowała Układ z Schengen,
dzięki któremu istnieje pełna swoboda przepływu osób, usług, kapitału i środków
technicznych. Autor analizuje w szczególności uprawnienia jakie otrzymała Straż
Graniczna związana z tym faktem a także skupia się na obowiązkach, które
wynikają bezpośrednio z przyjętego układu.
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Tzn. mają charakter okazjonalny i są przeznaczone na użytek podróżnego, jego rodziny lub prezenty.
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Summary
The objective article undertakes the problems of the kelter Of The Border
Guard as the responsible institution and at the same time warranting the
responsibility for the protection of the State-border. Its own considered the author
leans on previous experiences and confronts it with the present state , when
Poland is a member of the European Union and also signed the System with
Schengen, whereby exists the jester′s freedom of the flow of persons, services, the
capital and technical means. The author analyses particularly which authorizations
were received by the connected Border Guard with this fact and also assembles
on duties which result directly from the accepted arrangement.
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Ryszard DĄBROWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
OCHRONA RADIOLOGICZNA W POLSCE
Planowanie postępowania na wypadek awarii radiacyjnej (awaria
w obiekcie jądrowym) lub awarii radiacyjnej (awaria w obiekcie, w którym
występują substancje promieniotwórcze lub inne źródła promieniowania
jonizującego) było i jest już od wielu lat, również i u nas, obowiązkiem operatora
takiego obiektu. W pierwszej kolejności chodzi tu o ochronę ludności i środowiska
otaczającego obiekt przed skutkami napromieniowania spowodowanego awarią
urządzeń i awaryjnym uwolnieniem się substancji promieniotwórczych.
Istotą bezpieczeństwa jądrowego jest dążenie do osiągnięcia takiego stanu
technologii oraz zarządzania procesami wytwarzania energii jądrowej, w którym
w normalnych eksploatacyjnych, a nawet w czasie likwidacji skutków awarii,
zapewniona będzie maksymalna ochrona pracowników obiektu, ludności
przyległych aglomeracji i środowiska naturalnego.
Według Ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 roku „Prawo atomowe” (Dz. U. Nr
178, poz. 554) nadzwyczajnym zdarzeniem radiacyjnym uważamy wydarzenie,
które zaszło na terenie kraju lub poza jego granicami, a związane jest z materiałem
jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, opadem promieniotwórczym lub
innymi substancjami promieniotwórczymi. Tego rodzaju problemy mogą wystąpić
wtedy, gdy substancje promieniotwórcze wydostaną się na zewnątrz instalacji
technologicznej na teren obiektu, np. na teren elektrowni atomowej lub na
zewnątrz obiektu. Sytuacje takie m. in. zaistniały:
-w 1986 r. podczas wybuchu jednego z bloków energetycznych w elektrowni
jądrowej w Czarnobylu na terytorium sąsiadującej z Polską Ukrainie;
-podczas serii trzęsień ziemi w rejonie Fukushima w elektrowni Fukushima
I gdzie do awarii doszło w czterech z sześciu bloków energetycznych
(w blokach nr I, II, III, IV).
Oczywiście od czasu wybuchu w Czarnobylu wiele się zmieniło. Przede
wszystkim naprzód poszła technologia jądrowa w odróżnieniu od technologii lat
osiemdziesiątych ubiegło stulecia. Stała się ona bardziej bezpieczna i doskonała,
choć nie w 100 % pewna, na co wskazuje katastrofa elektrowni jądrowej
Fukushima I. Reakcją państw świata posiadających tego typu elektrownie, a w tym
szczególnie państw Unii Europejskie, jest zapowiedź zamknięcia elektrowni
jądrowych o technologii z lat osiemdziesiątych (np. Niemcy z posiadanych 17
elektrowni jądrowych zapowiedzieli zamknięcie 11 – 12). Pomimo tego, że Polska
dotychczas nie posiada elektrowni jądrowej na swym terenie, nie oznacza to, że
nic nam nie grozi w tej materii. Dookoła naszego kraju rozmieszczonych jest
szereg tego rodzaju obiektów w Niemczech – 17, Francji – 20, w Czechach –
2, dalej w Słowacji, na Ukrainie (w Czarnobylu nieczynna), Białorusi, Litwie, Łotwie
oraz krajach skandynawskich. A przecież zagrożeniem dla nas są nie tylko awarie
elektrowni jądrowych, ale również kolizja transportu przewożącego materiał
promieniotwórczy, odpady z elektrowni atomowych oraz wybuch bomby atomowej
w wyniku działań terrorystycznych na terenie naszego kraju lub krajów sąsiednich.
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Materiał radioaktywny znajduje się również na terenie wyższych uczelni, szpitali,
w laboratoriach badawczych, a nawet w zakładach przemysłowych.
W Polsce system bezpieczeństwa jądrowego opiera się na regulacjach
prawnych wspomnianej wyżej Ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 roku „Prawo
atomowe” (Dz. U. Nr 178, poz. 554). Jest ona podstawowym aktem prawnym
w Polsce regulującym zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej. Reguluje działalność związaną z wykorzystaniem energii atomowej
na potrzeby społeczno – gospodarcze kraju oraz określa obowiązki jednostek
gospodarczych prowadzących tę działalność. Wyznacza organy właściwe dla tego
rodzaju działalności i ich zadania. Określa zasady odpowiedzialności cywilnej za
szkody jądrowe oraz odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
jądrowemu i ochronie radiologicznej.
Organem nadzorującym i kontrolującym bezpieczne wykorzystanie energii
atomowej w kraju jest ustanowiona „Prawem atomowym” z 1986 roku Państwowa
Agencja Atomistyki. Sprawuje ona swoje funkcje poprzez państwowy dozór
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej do którego zadań należy:
- wykonywanie analiz i ocen dokumentacji bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej (łącznie z raportem bezpieczeństwa jako
podstawowym
dokumentem)
wymaganej
od
wnioskodawcy
w postępowaniu o wydanie opinii lub zezwolenia;
-kontrolowanie przestrzegania wymagań i warunków bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej, określonych w przepisach prawnych
ustalonych w zezwoleniach i innych decyzjach dozoru jądrowego, a także
wynikających z wiedzy i doświadczenia naukowo-technicznego;
-opracowanie, uzgodnienie i wydanie przepisów prawnych oraz zaleceń
technicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej;
-wydanie zezwoleń na działalność związaną z wykorzystaniem energii
atomowej oraz innych decyzji w sprawach bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej;
-wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów
o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej lub odstępstw od
wymagań i warunków określonych w zezwoleniach dozoru jądrowego;
-występowanie z wnioskami w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności
osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości , a przede wszystkim tych,
które wymienia ustawa „Prawo atomowe” w rozdziale 11
o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i ochronie
radiologicznej.
Na czele dozoru jądrowego stoi Prezes Państwowej Agencji Atomowej –
wykonującej funkcję centralnego organu administracji państwowej.
Zadania dozoru jądrowego wykonują:
-Prezes Agencji;
-Główny Inspektor Dozoru Jądrowego;
-Inspektorzy Dozoru Jądrowego.
Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego oraz inspektorów dozoru jądrowego
powołuje oraz odwołuje Prezes Agencji. Pracami inspektorów kieruje Główny
Inspektor.
Specjaliści i inspektorzy dozoru jądrowego są pracownikami Państwowego
Inspektoratu Dozoru Jądrowego i Ochrony Radiologicznej należącego do
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Państwowej Agencji Atomistyki. Jest on podległy Wiceprezesowi Agencji, który jest
Głównym Inspektorem. Ponadto zarówno Prezes Agencji jak i Główny Inspektor
Dozoru Jądrowego mogą korzystać z badań, ekspertyz i opinii innych
wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych oraz specjalistów – konsultantów
nie pozostających w stosunku podległości organizacyjnej lub służbowej dozoru
jądrowego.
Wobec zamierzeń wprowadzenia w kraju do systemu elektroenergetyki
elektrowni jądrowych przed PAA stanęły nowe wyzwania, które obejmują;
-udział w przygotowaniu społeczeństwa do wprowadzenia energetyki jądrowej
na terytorium naszego kraju;
-przygotowanie przepisów prawa umożliwiających realizację powyższych
zamierzeń;
-przygotowanie kadr odpowiednio wyszkolonych do pracy w elektrowniach
oraz kadr dozoru jądrowego.
W związku z planami budowy na terytorium kraju elektrowni jądrowej Rada
Ministrów przyjęła nowelizacje „Prawa Atomowego” na posiedzeniu w dniu
22 lutego 2011 r. Określa ona wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy
i eksploatacji obiektów jądrowych na terenie kraju oraz wprowadza inne regulacje
niezbędne dla przeprowadzenia procesu przygotowania i realizacji budowy
elektrowni jądrowych w Polsce. Jej przepisy określają wymagania bezpieczeństwa
w stosunku do obiektów jądrowych. Natomiast zostały one tak sformułowane, żeby
pozostawić swobodę wyboru technologii dla wykonawcy, oczywiście pod
warunkiem spełnienia najwyższych norm bezpieczeństwa. Nowelizacja uwzględnia
również problem informowania społeczeństwa o warunkach bezpieczeństwa
i ochronie radiologicznej w obiektach jądrowych, jak i decyzjach dozoru jądrowego
w odniesieniu do nich.
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Streszczenie
Omawiana treść artykułu ujmuje zjawisko promieniotwórczości jądrowej,
a w tym szczególnie problematykę ochrony przed jego oddziaływaniem na
człowieka i środowisko. Temat jest ważny ze względu na próby rozwiązania
bieżących i przyszłych potrzeb Polski w energię elektryczna poprzez ewentualną
budowę na terytorium kraju elektrowni jądrowej. W zasadzie Polska jest dobrze
przygotowana do rozwiązania tej problematyki mając odpowiednie przepisy
prawne oraz rozbudowaną sieć organów państwowych w tym zakresie. Między
innymi mamy kompetentną Ustawę z dnia 10 kwietnia 1986 r. „Prawo atomowe”.
W treści ustawy ujęto w zasadzie całą problematykę związaną z zakresem działań
kontrolno – prawnych i to zarówno w czasie przygotowania dokumentacji
konstrukcyjno – budowlanej jak i podczas produkcji energii przez obiekty
wykorzystujące surowce jądrowe, między innymi właśnie do produkcji energii
jądrowej.
Niemniej jednak omawiany wyżej problem nie jest tak prosty jak się wydaje.
Elektrownie jądrowe powstałe wg. projektów dotychczasowych, jak wykazała
praktyka, nie są aż tak bezpieczne. Przytoczone przykłady wskazują, że te obiekty
ulegają awariom i to ze względu na uszkodzenia techniczne jak i ze względu na
oddziaływanie sił przyrody. Dlatego też ważnym czynnikiem dla Polski jest wybór
typu elektrowni jądrowej o właściwej technologii, a przy tym bezpiecznej zarówno
dla ludzi jak i środowiska naturalnego.
Summary
This article discusses nuclear radioactivity and the issue of protection against
it in particular. This subject is very important with the view on the current and future
supply of electricity for Poland, possibly by building nuclear power plant.
On the one hand, Poland is equipped in necessary legislation. However, on
the other hand, the problem of safety of such plants still remains questionable.
Choosing of the possibly best technology and at the same time the most
environmentally friendly solution is the most important issue for Poland.

93

Piotr KWIATKIEWICZ, Ryszard TOMCZAK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
DEMOGRAFICZNE ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I REGIONALNEGO –
STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH PAŃSTW ARABSKICH
Z POCZĄTKU ROKU 2011
Demograficzny boom
Populacja ludności arabskiej zamieszkującej terytoria szeroko pojętego
1
Bliskiego Wschodu w końcu XX wieku wynosiła ponad 280 mln, według obecnych
2
szacunków sięga ona około 350 mln osób. Dane te są powszechnie znane i
wydawałoby się nie kryje się za nimi nic nadzwyczajnego.
Tabela nr 1. Świat arabski – dane demograficzne
Państwo
Egipt
Algieria
Maroko
Arabia Saudyjska
Irak
Jemen
Syria
Sudan
Tunezja
Libia
Jordania
Autonomia
Palestyńska
Liban
Kuwejt
Z.E.A.
Oman
Mauretania
Katar
Bahrajn
Razem
1

Liczba
ludności arabskiej
72,676,000
26,872,704
22,864,006
22,666,005
21,543,202
22,619,204
19,840,102
26,757,247
10,070,004
5,853,001
6,297,002

Całkowita
Procent
populacja
ludności arabskiej
79,785,392
91.09%
35,423,000
75.86%
32,381,000
70.61%
26,246,000
86.36%
31,467,000
68.46%
24,256,000
93.25%
22,505,000
88.16%
41,981,000
63.74%
10,374,000
87.07%
6,546,000
89.41%
6,472,000
97.30%

4,004,902

4,409,000

90.83%

4,018,303
2,238,804
2,231,704
1,672,702
2,881,900
958,004
525,801
285,333,507

4,255,000
3,030,000
4,707,000
2,905,000
3,343,000
1,508,000
803,000
356,376,000

94.44%
73.89%
47.41%
57.58%
86.21%
63.53%
65.48%
80%

The Arab Population: 2000. Dane opracowane przez U.S. Census Bureau na witrynie Agencji
www.census.gov pod adresem http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-23.pdf
2
Na podstawie danych egipskiej Central Agency for Population Mobilisation and Statistics na witrynie
www.msrintranet.capmas.gov.eg/podadresem:
http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/fdl/tst12e?action=&lname=
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Źródło: opracowanie na podstawie C.I.A. World Factbook

Ludność [mln]

W kontekście tego, co dzieje się od kilku tygodni w regionie, ich wymowa
nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zdają się one wręcz zupełnie nieodzowne, by
przybliżyć podłoże protestów, jakich areną stały się arabski Bliski Wschód
w początkach 2011 roku. Za doskonały przykład posłużyć mogą wydarzenia
rozgrywające się w ostatnich tygodniach Egipcie – w najludniejszym państwie tego
zakątka ziemi. Warto jednak sięgnąć po nieco starsze statystyki z kraju nad Nilem.
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Rysunek nr 1. Zmiany demograficzne w Egipcie i Polsce w latach 1919-1939
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek nr 2. Zmiany demograficzne w Egipcie i Polsce w latach 1949-1979
Źródło: opracowanie własne

Jeszcze niespełna sto lat temu w dawnym kraju faraonów żyło nieco ponad
3
10 mln mieszkańców. Dla porównania ziemie fetującej wówczas odzyskanie
3

http://www.populstat.info/Africa/egyptc.htm
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4

niepodległości Polski były dwa razy ludniejsze. Ta proporcja utrzymywała się
przez cały okres międzywojenny.
Na rok przed wybuchem II wojny światowej populacja II RP – wynosiła
34,8 mln, natomiast Egiptu 16,5 mln. Można nawet dostrzec minimalnie szybszy
wzrost liczby ludności w naszym kraju. Oba państw zrównała się liczebnie mniej
więcej czterdzieści lat temu, gdzieś na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych.
Czas zmian
Mniej więcej wtedy miliony Egipcjan z łzami w oczach żegnały zmarłego
G.A. Nasera. Dla nich był on nie tylko ojcem faktycznej niepodległości tego
państwa, ale też prawdziwym przywódcą. Mężem stanu z krwi i kości, w którego
z uwielbieniem wpatrywano się w całym świecie arabskim. To on przyczyniając się
do upokorzenia zachodnich potęg w 1956 roku, nadał mu godność i pozwolił
strząsnąć z siebie kolonialną mentalność. Podniósł ideę panarabizmu i zaczął
5
wcielać ją w życie. Podziwiały go intelektualne elity i zatłoczona ulica. Uznanie to
było szczere i zasłużone, bo też Naser lepiej niż którykolwiek inny polityk tego
zakątka świata potrafił się wsłuchać w jej głos i wyjść naprzeciw oczekiwaniom.
Oczywiście w pierwszej kolejności tym, jakie leżały na sercu jego rodakom znad
Nilu. To właśnie dzięki niemu setki tysięcy z nich uprawia swe niewielkie poletka
i przydomowe ogrody. Przeprowadzając reformę rolną, realizując potężne projekty
infrastrukturalne, industrializując kraj – zabezpieczył podstawy egzystencji kilku
6
milionom rodzin. Niezwykle skromnej, ale jak na realia bliskowschodnie pewnej
i stabilnej. W połączeniu z przeforsowanymi przezeń niemal rewolucyjnymi
zmianami kulturowo-obyczajowymi prawdopodobnie nie pozostały bez wpływu na
procesy demograficzne, nieznacznie wyhamowując tempo, w jakim Egiptowi
7
przybywało obywateli.
Naśladowcy Nasera
Trudno jednak uznać wolniejszy wzrost liczby ludności tego najliczniejszego
państwa arabskiego za konsekwencję przeobrażeń jakim uległo ono w dobie
Nasera. Co więcej, nie da się autorytatywnie potwierdzić nawet istnienia związku
przyczynowo – skutkowego między pro socjalnymi działaniami jakie przeprowadził
a tempem przyrostu naturalnego w Egipcie. Choć kraj ten pod tym względem
dzierżył palmę pierwszeństwa w świecie arabskim, to w rzeczy samej nie wyróżniał
się aż tak bardzo na tle pozostałych państw regionu. Każde z nich odnalazło
swego Nasera starającego się w duchu arabskiej myśli socjalistycznej ograniczyć
skalę biedy i ubóstwa – Syria jednocząc się z Egiptem jako Zjednoczona Republika
8
Arabska skorzystała z oryginału, w Iraku stał się nim przywódca tamtejszych
4

Historia Polski w liczbach. Państwo i społeczeństwo, T.1. Warszawa 2003, s. 357
H.A. Jamsheer: Jedność arabska. Geneza idei w tradycji wczesnego islamu. Warszawa 1995.
Również tegoż samego autora interesująca pozycja o Naserze i jego spojrzeniu na koncept
zjednoczenia świata arabskiego H.A. Jamsheer: Konflikt sueski w stosunkach międzynarodowych
1956–57. Łódź 1987 s. 7–9
6
J. Zdanowski: Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław 2010, s. 194
7
Е.М. Примаков: Ближний Восток на сцене и за кулисами. Москва 2006
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Ludność [mln]

Wolnych Oficerów – A.K. Kasim, natomiast Libii – M. Kaddafi, etc. Wszędzie tam
też tempo przyrostu naturalnego kształtowało się na podobnym poziomie.
Podwojenie liczby ludności w stosunku do stanu z roku 1955 nastąpiło w Egipcie
11
12
13
w 1979, Syrii – 1978 , Irak – 1978 . Natomiast w Libii, która najpóźniej
wkroczyła w na drogę przemian w duchu arabskiego socjalizmu doszło do tego już
14
w 1973 roku .
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Rysunek nr 3. Zmiany demograficzne w Egipcie, Iraku, Libii oraz Syrii w latach
1945-1980
Źródło: opracowanie własne
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Ostatnie reformy
Rozniecony w dobie Nasera zapał do modernizacji i reformom z wygasł wraz
z końcem żałoby po nim, co zważywszy na specyfikę mentalną miejscowego
społeczeństwa zdawało się być i tak z góry przesądzone. O ile siłą rozpędu lata
siedemdziesiąte minęły w regionie pod znakiem realizacji szeregu inwestycji
zaplanowanych najczęściej jeszcze w poprzedniej dekadzie, o tyle osiemdziesiąte
okazały się pod tym względem poniekąd czasem zupełnie straconym. Wojna
z Iranem wprowadziła Irak na przysłowiową równię pochyłą. Mogące uchodzić
przed jej wybuchem za krezusa w świecie arabskim państwo z silną walutą
15
i rezerwami w złocie wartymi kilkanaście miliardów dolarów stało się bankrutem.
Silnie zlaicyzowane i stosunkowo nieźle wykształcone społeczeństwo z zamożną
16
i liczną, biorąc pod uwagę realia bliskowschodnie, klasą średnią,
uległo
niewyobrażalnej wręcz pauperyzacji. Zniszczenia wojenne odebrały ludziom pracę,
a reżim w obawie przed masowymi niepokojami i rozruchami nie odważył się
przeprowadzić koniecznej dla ratowania finansów państwa demobilizacji.
W efekcie Irak stał się jednym wielkim obozem wojskowym z nadmiernie
rozbudowaną liczebnie armią, na której utrzymanie jak i redukcję najzwyczajniej
17
nie było go stać. W pozostałych państwach regionu sytuacja przedstawiała się co
prawda znacznie lepiej, ale i tu o jakimkolwiek progresie choćby w stosunku do
stanu z końca lat siedemdziesiątych mowy być nie mogło. Libia wspierając ruchy
rewolucyjno-narodowowyzwoleńcze, znalazła się w opozycji do Zachodu nim
jeszcze doszło do zamachu nad Lockerbie, co zawężało grono potencjalnych
kooperantów gotowych nieść pomoc Kaddafiemu w modernizacji przemysłu
i infrastruktury do borykającego się wówczas z własną niemocą bloku
18
wschodniego. Syria i Liban ugrzęzły w sporze z Izraelem, natomiast zamożne
monarchie znad Zatoki w obawie przed konsekwencjami eksportu rewolucji
szyickiej, inwestowały głównie własne bezpieczeństwo: z jednej strony
współfinansując irackie kampanie wojenne, a z drugiej łożąc na ochronę instalacji
naftowych oraz transferu surowca. Pewne odejście od tej dychotomii sprowadzały
się w ich przypadku do zakupów absolutnie najdroższego i najnowocześniejszego
sprzętu wojskowego, oczywiście zupełnie im niepotrzebnego, jak choćby
zakontraktowane
przez Saudyjczków samoloty AWACS kompatybilne
z amerykańskim systemem obrony, jeszcze zanim tego typu sprzęt znalazł się na
wyposażeniu armii któregokolwiek z europejskich sojuszników USA.
Krok wstecz
Gwoli sprawiedliwości trudno nie dostrzec pozytywnych przeobrażeń, jakie
dokonały się w latach osiemdziesiątych w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze,
Kuwejcie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wręcz niepoważne byłoby
dyskredytowanie wysiłków na rzecz modernizacji, jakiej podjęli się tamtejsi
monarchowie. Problem tkwił – najdelikatniej rzecz ujmując – w charakterze reform
i nierównomiernym rozkładzie nacisków na poszczególne sektory gospodarki
tychże państw. Nie tylko nie pozwalały one wyjść poza zaklęty krąg naftowej
15
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18
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monokultury, ale tez nie stwarzały możliwości podniesienia płynących stąd zysków.
Nowoczesne kilkupasmowe drogi zamiast rafinerii pozwalających eksportować
gotowy produkt a nie surowiec stanowiły klasyczny tego przykład. Przyrost formy
nad treścią zadawał się pozostawać czym więcej niż lokalnym kolorytem.
W rzeczywistości determinował kierunki rozwoju, nie wychodząc bynajmniej
naprzeciw głównym potrzebom związanym z dynamicznym wzrostem liczby
mieszkańców tychże państw. Lata dziewięćdziesiąte nie przyniosły pod tym
względem zmiany. Kuwejt lizał rany pookupacyjne, a wyniszczony pożogą
wznieconych przez bassistowski reżim wojen Irak z wolna dogorywał, czego
o dziwo nie dostrzegano nawet wtedy, kiedy podczas operacji Pustynny Lis niebo
nad Bagdadem oświetlały amerykańskie rakiety. Rekordowo niskie ceny ropy
naftowej nie sprzyjały też realizacji ambitniejszych reform w bogatych monarchiach
nad Zatoką.
W poszukiwaniu straconego czasu
Ożywczy powiew przyniósł dopiero XXI wiek. Globalna poprawa koniunktury
na światowych rynkach nie pozostała bez wpływu na stan notowań giełdowych
surowców energetycznych. Za sprawą ich stopniowego acz sukcesywnego
i stałego wzrostu kraje będące dysponentem tych bogactw przystąpiły z wolna do
realizacji szeregu przedsięwzięć mających na celu neutralizację zagrożeń jakie dla
stabilności tamtejszych systemów politycznych przyniósł dynamiczny wzrost liczby
ludności. Co interesujące zdecydowanym prym pod tym względem wiodły Katar
i Z. R. A., które przez wzgląd na stosunkowo niewielką populację w najmniejszym
stopniu państw regionu narażone były na niebezpieczeństwa związane
z wspomnianymi zmianami demograficznymi. Zdecydowanie gorzej wiodło się
państwom pozbawionym petrodolarowych wpływów. Tu za przykład posłużyć może
Jemen i Syria, gdzie właściwie od końca lat siedemdziesiątych nie prowadzono
jakichkolwiek strukturalnych działań na rzecz zmian. Więcej inwencji wykazały
Jordania, Maroko, Tunezja i Egipt, których rządy poczyniły szereg starań na rzecz
pozyskania zewnętrznych inwestorów. Pochodzący stąd kapitał lokowano
w rozbudowę infrastruktury niezbędnej dla rozwoju turystyki. Wespół
z towarzyszącym jej rynkiem usług wzmocniła swój udział w PKB tychże państw,
stając się gałęzią gospodarki o kluczowym znaczeniu, a zarazem wiodącym pod
19
względem tworzenia nowym miejsc pracy jej sektorem. Niemniej możliwości
absorpcji przezeń bezrobotnych była i jest nader ograniczona w stosunku do
potrzeb wynikających ze znacznego corocznego przyrostu osób wchodzących
w wiek produkcyjny. Organizowanie w Egipcie konwojów eskortujących
zagranicznych gości czy powołanie do życia wszelakiego typu służb
bezpieczeństwa, takich jak Policja Turystyczna ma nie tylko na celu redukcję
zagrożeń związanych z potencjalnymi atakami terrorystycznymi, ale też
ograniczenie liczby młodych osób pozostających bez środków do życia.
Swoistym potwierdzeniem tego stanu rzeczy są kroki podjęte przez króla
Arabii Saudyjskiej Abd Allah ibn Abd al-Aziz as-Sauda. W lutym 2011 roku
19
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w następstwie wydarzeń w Tunezji oraz Egipcie zarządził wdrożenie szerokiego
programu inwestycyjnego Sięgający kwoty niemal 40 mld USD pakiet ma
niwelować bolesne dla uboższej części społeczeństwa skutki coraz wyższych cen
żywności m. in. miesięczne zapomogi dla bezrobotnych, budowę 500 tysięcy
nowych mieszkań, bonusy dla pracowników sektora publicznego i dofinansowanie
opieki zdrowotnej. Integralną częścią reformy jest utworzenie 60 tys. nowych
20
miejsc pracy w aparacie bezpieczeństwa podległym MSW.
Arabia Saudyjska dysponująca znaczną (ponad 400 mld dolarów) rezerwą
walutową ma o wiele dogodniejsze niż jej sąsiedzi warunki do złagodzenia
napięcia społecznego, związanego m.in. z bezrobociem wśród młodych ludzi.
Niemniej dotychczasowa opieszałość może kosztować monarchię znacznie więcej
niż można przypuszczać.
Medialne okrzyknięcie wydarzeń w świecie arabskim rozgrywających się w na
przednówku 2011 roku mianem arabskiej Wiosny Ludów zdaje się poniekąd
zasadne. Analogie nie sprowadzają się tu wyłącznie do działań na rzecz wolności
i liberalizacji systemów politycznych. Podobieństw nie brak również w przyczynach
samego zrywu. Tak jak przeszło półtora wieku temu nagły skok cen żywności
będący m. in. konsekwencją nieurodzaju w latach 1846 – 1847 przy nienotowanym
dotąd tempie wzrostu liczny ludności wyprowadził masy na ulice, tak i teraz
znacznie droższe niż przed rokiem ryż, oliwa i pomidory stały się spiritus movens
arabskich wystąpień. Ogromną dawkę optymizmu zawierają prognozy
i przewidywania sugerujące możliwość poprawy losu mieszkańców wymienianych
państw regionu jedynie za sprawą zmiany władzy. Pozostając przy przykładzie
egipskim należy podkreślić, iż Hosni Mubarak i jego ekipa zdawała się bowiem
wręcz niezwykle skuteczna w walce z biedą i ubóstwem. Nie tylko udało się jej
utrzymywać od lat poziom bezrobocia na niezmienionym poziomie, choć ludność
kraju w okresie sprawowania przezeń władzy uległa niemal podwojeniu, ale też
tylko w ostatnich siedmiu latach w takim stosunku podnieść dochód narodowy
brutto przypadający na mieszkańca który to w 2003 roku sięgał poziomu 1232 USD
21
natomiast już w 2009 roku aż 2.926 USD. W pełni zasadne stają się w tym
kontekście obawy dotyczące skutków potencjalnego zawodu jaki może spotkać
społeczność państw bliskowschodnich, tak czynnie zaangażowaną w pierwszych
miesiącach 2011 roku w akcje protestacyjne przeciw swym rodzimym reżymom.
Niezadowolenie wywołane brakiem poprawy sytuacji materialnej, stanowi w tych
okolicznościach, czynnik wyraźnie sprzyjającą włączeniu w główny nurt życia
politycznego
pozostających dotąd
poza
jego nawiasem
ugrupowań
populistycznych i radykałów religijnych. Scenariusz taki wydaje się bardziej niż
prawdopodobny, bo nie ma jakichkolwiek przesłanek wskazujących na spadek
ceny podstawowych produktów żywnościowych takich jak ryż czy oliwa w bliżej
określonej perspektywie czasowej.
Streszczenie
W pierwszym kwartale 2011 roku przez rząd państw arabskich przelała się
fala protestów i wystąpień społecznych. W każdym z nich organizowano mniej lub
20
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bardziej liczne wiece. Wszędzie też demonstrujący domagali się zmian
politycznych obciążając władze odpowiedzialnością za szerzącą się biedę
i ubóstwo. Wyraźnie odżyły sentymenty za reformami „doby Nasera” i głębokimi
przeobrażeniami gospodarczymi, jakie miały wówczas miejsce. Obciążanie ekip
rządowych w tychże państwach winą za stagnacje i postępującą pauperyzację
społeczeństwa jest w dużej mierze niesprawiedliwe i krzywdzące dla nich.
Przyczyny braku widocznej poprawy materialnej ludności, będące jedną
z głównych przyczyn jej buntu, mają charakter strukturalny i stanowią
konsekwencję ogromnego przyrostu naturalnego w państwach regionu.
Summary
Wave of various forms of self-expression and protests spread through
a number of Arab states in the first quarter of 2011. All of them involved less or
more numerous political rallies.
Everywhere protesters demanded political
changes blaming the authorities for their poverty. Sentiments for reforms of
“Nasser era” and deep economic changes of that very time clearly came back.
However, blaming ruling teams of Arab states for stagnation and impoverishment
seems to be exaggerated and unfair. Reasons for lack of visible improvement in
economic status of Arabic population, which was the major cause of the protests,
have the structural character and are the outcome of huge population growth rate
in Arabic countries in the recent time
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GLOSA DO ORZECZENIA SN Z DNIA 11 MARCA 2008, II CSK 539/07
Glosowane orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 roku dotyczy
zagadnienia prawnej ochrony dóbr osobistych, co w polskim prawie regulowane
jest głównie w art. 23 – 24 oraz art. 43 Kodeksu Cywilnego (dalej zwanego „KC”).
W szczególności dotyczy ono, z jednej strony, ochrony dobra osobistego w postaci
dobrego imienia (lub też reputacji, gdy mowa o osobach prawnych), przy
specyficznym jej umiejscowieniu w ramach sieci internetowej, z drugiej zaś niejako
pobocznie dotyka kwestii klasyfikacji funkcjonujących w Internecie tzw. „nicków
internetowych” jako ewentualnych dóbr osobistych prawa powszechnego.
W przypadku tego drugiego zagadnienia podstawowym pytaniem, na jakie miał
okazję odpowiedzieć Sąd Najwyższy, a czym również zająć zamierzają się autorzy
niniejszej glosy, jest pytanie czy wspomniany nick internetowy może być dobrem
osobistym (a jeśli tak, to czy w każdym stanie faktycznym?) oraz czy jest to nowe,
oddzielne dobro osobiste czy może jest jedynie postacią innego dobra osobistego.
Stan faktyczny
Z ustaleń Sądu I Instancji wynika, iż powód, Cezary O., był użytkownikiem
serwisu aukcyjnego Allegro.pl. Za pośrednictwem serwisu konkretni użytkownicy
mogą na aukcjach sprzedawać i kupować interesujące ich towary lub usługi.
Badając regulamin serwisu, Sąd Okręgowy wskazał, iż do rozpoczęcia korzystania
z serwisu niezbędna jest rejestracja, podczas której użytkownik podaje swoje dane
osobowe, nadto dobiera sobie nazwę użytkownika, składającą się z określonej
ilości znaków i niezarejestrowaną przez innego użytkownika. Serwis oferuje
również system komentarzy, pozwalający na wzajemne opiniowanie przez
użytkowników transakcji, w których brali udział (jako kupujący lub sprzedający).
Sąd I Instancji podkreślił, że system ten stanowi najważniejszy element
bezpieczeństwa w obrocie organizowanym w ramach platformy aukcyjnej online,
ponadto służy on budowaniu reputacji poszczególnych użytkowników. Według
Sądu należy również wskazać, że system komentarzy jest niekiedy
wykorzystywany do sztucznego, nieuczciwego budowania dobrej opinii i zaufania poprzez uczestniczenie w transakcjach, których jedynym celem jest wymiana
pozytywnych komentarzy, budowana jest reputacja, wykorzystywana do oszustw
aukcyjnych (np. nie wysłanie zamówionego towaru czy wysłanie towaru
niezgodnego z opisem). Takie działania zaburzają poprawne funkcjonowanie
serwisu, dlatego też Allegro.pl zastrzega sobie w regulaminie prawo zawieszenia
każdego użytkownika, którego działania kwalifikowane są jako szkodliwe. Za takie
uznawane są opisane przez Sąd I Instancji pozorne transakcje. Administratorzy
starają się takie aukcje wychwytywać i usuwać z systemu, zawieszając
jednocześnie użytkowników uczestniczących (wystawiających i licytujących)
w takich transakcjach.
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Powód, Cezary O., zarejestrowany był w serwisie od 2000 roku. Utworzył kilka
kont – czego nie zabrania regulamin serwisu - o nazwach: „cezcez”, „2cez”,
„2xcez”, „espia”. Powód działał również na forum internetowym towarzyszącemu
serwisowi („Cafe Allegro”), gdzie jego użytkownicy mogli wymieniać się opiniami
w zakresie tematyki objętej działalnością serwisu. Powód najczęściej posługiwał
się nickiem „cezcez”. Działając pod tą nazwą użytkownik zebrał kilkaset
pozytywnych komentarzy (i kilka negatywnych)..8.10.2003 roku poinformowano
powoda, iż usunięto aukcje „POZYTYW” i „POZYTYW ZA 0,01”, w których
licytował. Poinformowano go ponadto o zawieszeniu wszystkich jego kont z uwagi
na naruszenie regulaminu. Powód inicjował i uczestniczył w aukcjach, których
celem było sztuczne budowanie reputacji. Po zawieszeniu na forum „Cafe Allegro”
prowadzona była dyskusja pomiędzy użytkownikami, w której wyrażano negatywne
zdanie o Powodzie i jego uczciwości. 17.01.2004 pracownik Allegro.pl zamieścił
oficjalne stanowisko serwisu, informujące o zakończeniu „współpracy”
z użytkownikiem, krytykujące jego postawę w dyskusji na forum oraz zarzucające
mu nieuczciwość i prywatę.
Orzeczenie Sądu Okręgowego
Sąd I Instancji uznał, iż nazwa (nick) użytkownika internetowego systemu
akcyjnego może zostać objęta ochroną zbliżoną do tej, jakiej udziela się na gruncie
prawa pseudonimowi. Jest ona bowiem wyrażeniem, które w obrocie internetowym
może zastępować nazwisko lub nazwę podmiotu. Pod nią możliwe jest budowanie
reputacji, tworzenie image. Zdaniem Sądu, obrót internetowy zyskuje na
znaczeniu, zwiększają się jego możliwości, co wiąże się także ze zmianą
uwarunkowań społecznych. Działalność w przestrzeni internetowej jest coraz
poważniejszym obszarem aktywności ludzkiej, może wobec tego wiązać się
z koniecznością udzielania ochrony prawnej, w tym ochrony dobrego imienia.
A przy tym – zdaniem Sądu – dobre imię, stanowiące zewnętrzny wymiar czci,
może wiązać się z nazwą użytkownika. Wskazane dobro osobiste powinno być
bowiem rozumiane szeroko, tak w kontekście otwartego katalogu dóbr osobistych,
jak i ducha czasu oraz zmian następujących pod wpływem techniki. Choć –
zdaniem Sądu I Instancji – znaczenie nazwy użytkownika powinno rosnąć, nie
powinno to jednakże prowadzić do udzielania ochrony każdej takiej nazwie
(niektóre przybierane są wszak okazjonalnie lub sporadycznie). Udzieleniu ochrony
nie przeczą ani możliwość zarejestrowania podobnych (niekiedy prawie
identycznych) nazw, ani brak możliwości powiązania nazwy z danymi podmiotu.
Wszak występują też identyczne nazwiska, a ukrycie danych jest wręcz celem
przybrania pseudonimu. W przypadku nazwy przy finalizowaniu transakcji i tak
dochodzi do podania danych.
Sąd uznał, iż działania pozwanego naruszają dobra osobiste powoda.
Pozwany zaś nie wykazał czynników uchylających bezprawność swego
zachowania, jak choćby działanie w ramach dopuszczalnej krytyki. Sąd,
zobowiązując pozwanego do złożenia stosownego oświadczenia oraz zasądzając
zapłatę kwoty na cel społeczny, odrzucił jednocześnie żądanie przywrócenia
możliwości korzystania z serwisu. Zdaniem Sądu, pozwany wypowiedział umowę
o świadczenie usług w sposób prawidłowy.
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Orzeczenie Sądu Apelacyjnego
Sąd Apelacyjny w Łodzi zakwestionował poglądy Sądu Okręgowego
dotyczące nazwy użytkownika. Uznał, iż „cezcez” jest niczym innym, jak ciągiem
znaków wskazanych przez użytkownika przy rejestracji w serwisie. Zdaniem Sądu,
nazwa użytkownika na platformie aukcyjnej wiąże się wyłącznie z faktem
przydzielenia podmiotowi konta, a więc jest jedynie czynnością o charakterze
technicznym. Login, bo takie wyrażenie przyjął Sąd jako synonim nazwy
użytkownika, jest ciągiem znaków, który w powiązaniu z hasłem służy do
logowania. Do loginu przypisane są prawa, jakie zyskuje użytkownik z momentem
rejestracji. Nazwa-login jest potrzebna tylko po to, by indywidualizować transakcje
w ramach obrotu aukcyjnego. Nazwa nie wiąże się z osobowością człowieka, nie
jest nośnikiem wartości uznawanych w społeczeństwie. W przeciwieństwie do
pseudonimu nazwa jedynie indywidualizuje operacje, nie osobę.
Sąd zauważył ponadto, iż nawet jeśli przyjąć, iż nazwa użytkownika jest
dobrem osobistym, to udzielenie ochrony nie byłoby możliwe z uwagi na fakt, iż
pozwany – oświadczeniem z 17.01.2003 – nie naruszył dóbr osobistych powoda.
Sąd Apelacyjny przyznał rację Sądowi I instancji, iż powód prawidłowo
wypowiedział umowę o świadczenie usług.
Orzeczenie Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy oddalił kasację powoda, zarzucającą obrazę art. 23 k.c. przez
sformułowanie poglądu, iż nazwa użytkownika nie jest dobrem osobistym oraz iż
oświadczenie serwisu, porównujące działania powoda do działań złodzieja,
mordercy, wskazujące, iż powód jest kłamcą, nie narusza dóbr osobistych. Sąd
podkreślił, iż art. 23 k.c., wyrażający otwarty katalog dóbr osobistych oraz
zawierający egzemplifikację dóbr, nie zawiera definicji legalnej dobra osobistego,
nie wskazuje również przesłanek udzielenia ochrony, ani tym bardziej nie zawiera
katalogu środków ochronnych. Uzupełnieniem art. 23 jest art. 24 k.c., który statuuje
bezprawność jako przesłankę odpowiedzialności naruszyciela, nadto zawiera
wspomniany katalog środków ochronnych. W ocenie Sądu Najwyższego, Sąd
Apelacyjny, przyjmując brak dobra osobistego w postaci nazwy, a jednocześnie
zastrzegając, iż przy odmiennym poglądzie i tak nie doszło do naruszenia dóbr
osobistych, gdyż działanie pozwanego nie miało znamion bezprawności, oparł się
w istocie na art. 24 k.c.. Wobec niewskazania tego przepisu jako podstawy skargi
kasacyjnej i wobec związania Sądu granicami zaskarżenia, Sąd – na podstawie
14
art. 398 k.p.c. skargę oddalił.
Jednakże, z uwagi na obszerne wywody Sądów na temat nazwy użytkownika,
Sąd Najwyższy postanowił zająć stanowisko w tej kwestii. Sąd wskazał, iż nazwa
użytkownika, w ramach serwisu aukcyjnego, może pełnić różne funkcje – zarówno
o charakterze technicznym (rejestracja, możliwość uczestniczenia w aukcjach,
przypisanie praw w ramach serwisu, logowanie), jak i identyfikacyjnym
(w środowisku internetowym). Sąd Najwyższy nie zgodził się więc z zapatrywaniem
Sądu Apelacyjnego o wyłącznie technicznym charakterze nazwy użytkownika.
Nazwa użytkownika może indywidualizować daną osobę (która pod nią bierze
udział w obrocie), a przy tym nie ma przeszkód, by ciąg znaków składających się
na nazwę zawierał nazwisko i imię osoby fizycznej, pseudonim, firmę. Sąd
Najwyższy przypomniał, iż prawo chroni nazwy przybrane, jak choćby pseudonim
czy firmę. Te przybrane nazwy mają niekiedy wręcz ukrywać prawdziwe dane, acz
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motywacja podmiotu nie jest istotna. Sąd Najwyższy zauważył ponadto, iż nazwa
użytkownika może wykraczać poza ramy jednego – w tym przypadku aukcyjnego –
serwisu. W konkluzji zauważył, iż podstawa dla udzielenia ochrony prawnej nazwie
użytkownika jest tożsama z podstawą udzielania takiej ochrony pseudonimowi,
nazwisku czy firmie. Nie jest więc nazwa użytkownika odrębnym dobrem osobistym
osoby fizycznej.
Glosa
Zainteresowanie autorów niniejszej glosy budzą rozważania Sądu
Najwyższego na temat statusu prawnego nazwy użytkownika. Mimo oddalenia
kasacji, Sąd postanowił wyrazić swoje stanowisko, czyniąc to – siłą rzeczy – dość
powierzchownie, niejako na marginesie.
Słusznie zauważył Sąd Najwyższy, iż nazwa użytkownika nie służy jedynie
celom technicznym – procesowi rejestracji i logowania, ale bardzo często wiąże się
z podejmowaniem „pod nią” działalności czy to gospodarczej, czy – w ramach
innych serwisów – społecznej lub np. politycznej. Tak jak wiele możliwości daje
Internet, tak też obserwować można różnorodność form aktywności i, co się z tym
wiąże, różne funkcje pełnione przez nazwę użytkownika. Będzie więc ona przede
wszystkim miała walor identyfikujący w społeczności internetowej, nadto może być
nośnikiem określonych informacji oraz „miejscem” budowania reputacji. Pierwotną
funkcją nicku, identyfikatora czy loginu (wyrażeń zasadniczo synonimicznych) były
czynności technicznej identyfikacji, jednakże tak na forach internetowych, jak
i w systemach aukcji on-line od dawna pełnią też funkcję odróżniającą,
indywidualizującą. Sąd Apelacyjny w omawianej sprawie błędnie przyjął jedynie
techniczny charakter nazwy, nie uwzględniając specyfiki aktywności internetowej.
Staje się ona przecież istotnym wycinkiem aktywności człowieka. W Internecie ma
miejsce obrót handlowy na coraz większą skalę, zawiera się coraz poważniejsze
transakcje, nadto działalność publiczna i społeczna ma swój istotny, „wirtualny”
wymiar. Rozwój środowiska internetowego ma wpływ na postępowania sądowe,
ale i na prawo materialne, co zauważa – choć zwolna – ustawodawca.
Polski system prawny nie dysponuje definicją legalną pojęcia „dobra
osobistego”, co zmusza do odwoływania się do definicji doktrynalnych. Na tym polu
1
jednakże dochodzi w piśmiennictwie do wielu sporów. Po pierwsze, czy dobro
2
3
osobiste należy rozpatrywać w kategoriach subiektywnych czy obiektywnych (w
doktrynie i orzecznictwie przeważa odwoływanie się do kryteriów obiektywnych).
Po drugie, czy przy objaśnianiu istoty dobra osobistego należy sięgać po teorie
monistyczne (jedno ogóle prawo osobistości, z którego niejako „wypływają”
4
poszczególne jego postacie) czy pluralistyczne (wiele poszczególnych dóbr
1

Poza sporem pozostaje jedynie fakt otwartego charakteru katalogu dóbr osobistych, umieszczonego
w art. 23 KC. O przykładowym jedynie wymienieniu poszczególnych dóbr osobistych świadczy użycie
przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”.
2
S. Grzybowski: Ochrona dóbr osobistych: według przepisów ogólnego prawa cywilnego. Warszawa
1957
3
A. Szpunar: Ochrona dóbr osobistych. Warszawa 1979; por. też B. Gawlik: Ochrona dóbr osobistych.
Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, ZNUJ PWiOWI, z. 41. Kraków 1985;
J. Panowicz-Lipska: Majątkowa ochrona dóbr osobistych. Warszawa 1975
4
A. Kopff przekonuje o istnieniu jednolitego prawa osobistości, które chroni wiele jednostkowych dóbr
osobistych, budując analogię do konstrukcji prawa własności; zob. tenże, Koncepcja praw do
intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne,
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5

osobistych – pogląd ten jest w doktrynie przeważający). Po trzecie – kwestia
cywilnoprawnego charakteru dobra osobistego. W tym wypadku prezentowane
stanowiska także różnią się znacząco, począwszy od koncepcji dobra osobistego
6
jako bezwzględnego prawa podmiotowego, kończąc na propozycji objęcia dóbr
osobistych ochroną instytucjonalną, zakładającą że art. 23 i 24 KC to swoiste,
7
umiejscowione w części ogólnej kodeksu cywilnego, przepisy quasi-deliktowe.
W doktrynie pojawiło się wiele konkurencyjnych definicji dóbr osobistych osób
fizycznych. W propozycji S. Grzybowskiego dobra osobiste człowieka to
8
„indywidualne wartości świata uczuć, stanu życia psychicznego człowieka”. Z kolei
w rozumieniu A. Szpunara przez dobra osobiste rozumieć się powinno „wartości
niemajątkowe, związane z osobowością człowieka, uznane powszechnie w danym
9
społeczeństwie”. W koncepcji instytucjonalnej ochrony B. Gawlika dobra osobiste
definiowane są jako „wartości niemajątkowe, ściśle związane z osobowością
10
człowieka”. J. Panowicz-Lipska natomiast wskazuje, że dobra osobiste to
niemajątkowe wartości, jakie dla każdego człowieka przedstawiają: jego fizyczna
11
i psychiczna integralność oraz przejawy jego twórczej działalności. A. Cisek mówi
z kolei o wartościach niemajątkowych ściśle związanych z osobą ludzką,
decydujących o jej bycie, pozycji w społeczeństwie, będącymi wyrazem jej
odrębności psychicznej i fizycznej oraz możliwości twórczych, uznanych
12
powszechnie w społeczeństwie i przez dany system prawny. Oddzielną definicję
zaproponował również Z. Radwański, który za dobra osobiste uważa uznane przez
system prawny wartości (tj. wysoko cenione stany rzeczy), obejmujące fizyczną
i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję
13
w społeczeństwie, co stanowi przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej.
W przypadku osób prawnych z kolei dobra osobiste definiuje się nieco inaczej,
co wydaje się zasadne z uwagi na odmienność podmiotu. Odmienny jest także
14
katalog poszczególnych dóbr osobistych przynależnych osobom prawnym.
W doktrynie pojawiło się kilka propozycji definicyjnych w tym zakresie.
J. Frąckowiak twierdzi, że w przypadku dóbr osobistych osób prawnych do
Kraków 1972, t. XX, s. 4 i n.; krytykę tej koncepcji przeprowadzili B. Gawlik: Ochrona…, s. 127 i n. oraz
A. Szpunar: Ochrona…, s. 118 i n.
5
Tak m. in. A. Szpunar: Ochrona…; także B. Gawlik: Ochrona…; J. Panowicz-Lipska: Majątkowa…;
S. Grzybowski: Ochrona…; J. Koczanowski: Ochrona dóbr osobistych osób prawnych. Kraków 1999; M.
Pazdan: Dobra osobiste i ich ochrona W: M. Safjan (red.): System prawa prywatnego. Prawo cywilne –
część ogólna. Warszawa 2007; A. Kubiak-Cyrul: Dobra osobiste osób prawnych. Kraków 2005; Z.
Radwański: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa 2004, s. 156
6
Tak m. in. S. Grzybowski: Ochrona…; A. Szpunar: Ochrona…
7
Zob. B. Gawlik: Ochrona…; Autor wykazuje w niniejszej pracy, że przyjęta a priori przez ogromną
większość przedstawicieli doktryny koncepcja, w myśl której dobra osobiste rozumieć należy jako
podmiotowe, bezwzględne prawa osobistości przynależne człowiekowi, ma bardzo wątpliwe podstawy
teoretycznoprawne. Mimo to krytykowany przez B. Gawlika pogląd dalej wydaje się być przeważający,
choć
próżno
szukać
w
piśmiennictwie
przekonywującej
argumentacji
przedstawionej
w jego obronie.
8
S. Grzybowski: Ochrona…, s. 78
9
A. Szpunar: Ochrona…, s. 106
10
B. Gawlik: Ochrona…, s. 124; Autor de facto formułuje tu definicję sprawozdawczą, stwierdzając, że
jedynie tak ogólna jej wersja mogłaby zostać zaakceptowana przez ogół doktryny.
11
J. Panowicz-Lipska: Majątkowa ochrona…, s. 29
12
A. Cisek: Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym. Wrocław 1989, s. 39
13
Z. Radwański: Prawo cywilne…, s. 156
14
Słusznie wskazuje na to J. Frąckowiak; zob. tenże: Osoby…, s. 1075, 1078
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czynienia mamy z ochroną całej sfery umożliwiającej funkcjonowanie tej osoby
15
jako odrębnego podmiotu. Traktuje on dobra osobiste osób prawnych jako
„wartości o charakterze niemajątkowym, które mają istotne znaczenie nie dla
pojedynczego człowieka, lecz dla określonej jednostki organizacyjnej”, jak również
„odgrywają ważną rolę we właściwym identyfikowaniu tej jednostki oraz
16
umożliwiają funkcjonowanie takich jednostek zgodnie z ich zakresem działania”.
Podobną definicję proponuje A. Kubiak-Cyrul, traktując dobra osobiste jako
„nierozerwalnie związane z osobą prawną niemajątkowe atrybuty jej
17
osobowości”. Jak wskazuje z kolei J. Panowicz-Lipska dobra osobiste osób
prawnych należy rozumieć jako „wartości niemajątkowe, dzięki istnieniu których
18
osoba prawna może zgodnie ze swym zakresem zadań funkcjonować”, opierając
19
się w tej mierze na uzasadnieniu jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego.
Prawo polskie, w regulacji dotyczącej dóbr osobistych, chroni te wyrażenia,
które pozwalają na identyfikację danej osoby, a więc przede wszystkim nazwisko,
ale również pseudonim. Tak nazwisko, jak i pseudonim są postaciami tego samego
20
dobra osobistego. Chodzi tu o takie dane, które służą nie tylko identyfikacji, ale
również indywidualizacji, a więc łączą się z możliwością swobodnego prowadzenia
działalności pod wyrażeniem nadanym lub przybranym. Nadto umożliwiają
gromadzenie opinii i budowanie reputacji. Są – jak zauważył Sąd Okręgowy
w omawianej sprawie – zewnętrznym przejawem czci człowieka. A przy tym
w samym przepisie wskazana jest bezpośrednio ochrona wyrażenia przybranego,
tj. takiego, które ma ukrywać prawdziwe dane. Na ukryciu nie musi jednakże swej
roli wyczerpać, z powodzeniem służyć może indywidualizacji i identyfikacji. Jeśli
bowiem sam pseudonim nie ma charakteru odróżniającego (a tak będzie
w większości przypadków), podmiot używający go indywidualizowany jest niejako
poprzez swoją działalność, poprzez stosowanie pseudonimu czy to w życiu
21
społecznym, czy w obrocie handlowym. Co więcej, pseudonim nie jest jedynym
identyfikatorem przybranym, którego ochronę zapewnia prawo. Niczym innym, jak
wyrażeniami przybranymi, są nazwa osoby prawnej czy firma. Choć nie jest
możliwy byt osoby prawnej bez nazwy, to jednak jest to nazwa przybrana,
stworzona przez założycieli danego podmiotu. Może mieć charakter dystynktywny,
wówczas jej ochrona przysługiwać będzie od samego początku, od momentu
powstania, częściej jednak ochrona przysługiwać będzie jako rezultat procesu
„wtórnej indywidualizacji”. Tym bardziej, jeżeli na nazwę osoby prawnej składają
22
się wyrażenia z języka powszechnego, zwroty kolokwialne, popularne. Słusznie
15

J. Frąckowiak; zob. tenże: Osoby…, s. 1079
J. Frąckowiak; zob. tenże: Osoby…, s. 1075 i n.
17
A. Kubiak-Cyrul: Dobra…, s. 144
18
Tak J. Panowicz-Lipska, Majątkowa…, s. 28 i n.
19
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1969 roku, sygn. akt: II CZ 54/69, opublikowane
w: OSPiKA 1971, nr 2 poz. 32 z glosą J. Klimkiewicza
20
Podobnie, w odniesieniu do firmy i nazwy osoby prawnej, A. Kubiak-Cyrul W: Dobra…, s. 164
21
Podobnie B. Baliga, który uważa, iż dla uznania pseudonimu za dobro osobiste konieczne jest
nabranie przezeń cech odróżniających, zob. http://schadzki-cywilne.blogspot.com/2008/10/nicknamejako-dobro-osobiste-cz2.html [15.01.2011].
22
Sąd Apelacyjny w Krakowie, w orzeczeniu z 27.05.1997 roku, I ACr 24/97 stwierdza: „słowo (lub
zestawienie słów) języka potocznego pierwotnie pozbawione siły dystynktywnej (bo należące do
domeny publicznej, z której korzystać może każdy) może wtórnie uzyskać taką siłę, a w konsekwencji
podlegać ochronie jako nazwa (lub jej część) osoby prawnej. Następuje to wtedy, gdy słowo (lub
zestawienie słów) wybrane dla oznaczenia danej osoby używane jest w sposób wyłączny przez tak
16
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wskazał Sąd Najwyższy, iż nick internetowy chroniony będzie na tej samej
podstawie, co nazwisko, pseudonim czy firma. Wobec tego słusznie zauważył, iż
nazwa użytkownika, jeśli przyznać jej ochronę, nie jest nowym, oddzielnym dobrem
23
osobistym. Nie ma więc sprzeczności w rozważaniach Sądu. W istocie, zdaniem
autorów niniejszej glosy, nick internetowy jest jedynie kolejną postacią tego
samego dobra osobistego, które chroni sferę identyfikacyjną danego podmiotu.
W omawianym stanie faktycznym, ocenie prawnej podlegał nick internetowy
w specyficznym środowisku, jakim są aukcje internetowe. System aukcji umożliwia
użytkownikom obrót towarami, usługami lub prawami. Czynności te odbywać się
mogą w trzech konfiguracjach podmiotowych: konsument-konsument,
przedsiębiorca-konsument lub przedsiębiorca-przedsiębiorca. W ramach systemu
można brać udział w licytacjach, kupować „od razu” (opcja „Kup Teraz”) oraz
sprzedawać (wystawiać aukcje). W zależności od warunków transakcji oraz
konfiguracji podmiotowej, będziemy mieli do czynienia z aukcjami w rozumieniu
kodeksowym, aukcjami sui generis, sprzedażą bez licytacji, umowami na
odległość, sprzedażą konsumencką. Nadto, umowy te będą miały elektroniczny
charakter. Z uwagi na przedmiot umowy możliwe jest nie tylko zawarcie umowy
sprzedaży, ale i umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy licencyjnej
itd. Ograniczeniem jest sprzeczność z prawem oraz zakaz obrotu pewnymi
24
kategoriami przedmiotów zawarty w regulaminie serwisu. Regulamin serwisu,
akceptowany w momencie rejestracji użytkownika, stanowi treść umowy
25
o świadczenie usług między platformą aukcyjną a podmiotem rejestrującym.
Zawiera przepisy regulujące status prawny użytkownika, jego uprawnienia, usługi,
za które pobierana jest odpłatność (ze wskazaniem jej wysokości). Ponadto,
reguluje typy możliwych transakcji, opcje, a także sposób postępowania
w konkretnych sytuacjach. Istotną częścią regulaminu i całego systemu aukcji jest
system komentarzy. Budowany jest w oparciu o opinie wystawiane sobie
nawzajem przez użytkowników, po każdorazowym zakończeniu transakcji. Po
zapadnięciu terminu aukcji użytkownicy mogą podsumować transakcję,
wystawiając kontrahentowi ocenę (pozytywną, negatywną, neutralną), dodatkowo
mogą opisać szczegóły transakcji (dokładność opisu przedmiotu, stan przesyłki,
szybkość finalizacji transakcji itp.). Te wszystkie informacje składają się na profil
użytkownika, budują jego reputację, pozwalają potencjalnym kontrahentom
zapoznać się z informacjami o użytkowniku, umożliwiają – jeszcze przed
zawarciem umowy – zdobycie wiedzy odnoszącej się do solidności, uczciwości
i rzetelności drugiej strony umowy, co nie pozostaje bez wpływu na korzyści
czerpane z działalności w ramach serwisów aukcyjnych. Ilość zdobytych punktów
długi czas, iż dla znaczącej części zbiorowości słowo to uzyskuje – obok pierwotnego, deskryptywnego
znaczenia – wtórne znaczenie indywidualizujące daną osobę; w świadomości zbiorowej utrwala się
silnie
skojarzenie
między
używanym
przez
długi
czas
oznaczeniem
a oznaczaną osobą prawną” ([w:] Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, opr.
B. Gawlik. Kraków 1999).
23
Inaczej uważa B. Baliga – zob. http://schadzki-cywilne.blogspot.com/2008/09/nickname-jako-dobroosobiste-cz1.html [15.01.2011].
24
Regulamin allegro.pl, art. 2, http://www.allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php
[15.01.2011].
25
Zdaniem M. Giero, pomiędzy portalem a użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy agencyjnej
z przewagą elementów umowy o świadczenie usług, Zawarcie umowy za pośrednictwem internetowych
platform aukcyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 4, s. 41
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(dodatnie za komentarze pozytywne, ujemne za negatywne, przy czym brany jest
pod uwagę tylko pierwszy komentarz danego typu od danego użytkownika)
widoczna jest przy nazwie użytkownika.
W systemie aukcji internetowych to właśnie komentarze, ich ilość i zbudowana
dzięki nim reputacja indywidualizują – pozornie anonimowy – podmiot. Piszemy:
„pozornie”, bowiem często zdarza się, iż na tzw. „stronie użytkownika” podane są
dane podmiotu, numer konta, adres. Ponadto przy finalizacji transakcji są
podawane dane osobowe, co zauważył zresztą Sąd Najwyższy. Co więcej,
możliwe jest zarejestrowanie nazwy użytkownika zawierającej nazwisko, nazwę
osoby prawnej czy firmę. W normalnych jednak sytuacjach nazwa użytkownika
może być wyrażeniem samodzielnie indywidualizującym podmiot w środowisku,
jakim jest społeczność korzystających z internetowych platform aukcyjnych. Może
więc – jak wskazał Sąd Okręgowy – pełnić rolę pseudonimu, niewykluczone jest
również – naszym zdaniem – porównywanie jej statusu prawnego do nazwy osoby
26
prawnej (jednak już nie firmy). Podobnie jak bez nazwy nie jest możliwy byt
osoby prawnej, tak bez rejestracji pod danym nickiem nie jest możliwa rejestracja
w systemie aukcji internetowych. Pod nazwą osoba prawna „gromadzi” reputację
i to z ochroną reputacji zwracać się będzie przede wszystkim w razie postępowań
sądowych – ochrona udzielana nazwom o charakterze niedystynktywnym odnosi
27
się pośrednio do indywidualizującej je działalności. Podobnie jest z nickiem
internetowym – zwracając się o udzielenie ochrony, chodzić będzie zazwyczaj
przede wszystkim o ochronę reputacji „zgromadzonej” pod nazwą użytkownika
(będą to nie tylko działania godzące w reputację, ale i próby podszycia się,
wykorzystania zbudowanej pozycji). Prawo w różny sposób konstruuje przesłanki
ochrony nazw przypisanych i przybranych, porównywanie nicku internetowego do
nazwy osoby prawnej nie jest analogią, a raczej próbą konstruowania nowej
postaci tego samego dobra osobistego, wynikającą z dążenia do dostosowania
rozwiązań prawnych do zmieniających się uwarunkowań społecznych. Możliwe jest
wszakże – bliższe być może intuicyjnie – kwalifikowanie nicku jako rodzaju
pseudonimu, jak zresztą uczynił to Sąd Okręgowy. Naszym jednak zdaniem taka
sytuacja zachodzić będzie w przypadku np. różnego rodzaju forów internetowych,
nie zaś na portalach aukcyjnych, z uwagi na wspomniany, gospodarczy wymiar
działalności i potrzebę ochrony przede wszystkim reputacji. Właśnie te cechy
przybliżają nick do nazwy osoby prawnej.
Z reputacją w systemie aukcji internetowych wiążą się przede wszystkim
kwestie bezpieczeństwa – aukcje internetowe, nie korzystające z instytucji wadium,
opierają się na wzajemnym zaufaniu użytkowników. W przekonaniu o uczciwości
i rzetelności kontrahenta użytkownicy są gotowi zapłacić wyższą cenę za dany
28
przedmiot, co potwierdzają badania ekonomiczne. Na ochronę zasługuje nie tylko
26

Zdaniem autorów niniejszej glosy, ze względu na specyficzny reżim prawny o charakterze wyjątku
(przeznaczony jedynie dla przedsiębiorców), jaki dla firmy konstruuje ustawodawca, nie jest możliwe
przyrównywanie do niej nazwy użytkownika.
27
W. Włodarczyk zauważa, iż: „ochronę nazwy, na podstawie tych przepisów [kodeksu cywilnego –
przyp. GM i MZ], uzasadnia jej rzeczywisty związek z podmiotem, który ją nosi. Związek taki zachodzi,
gdy nazwa indywidualizuje oznaczony nią podmiot i tym samym jawi się jako pewnego rodzaju
«osiągnięcie osobiste» tego podmiotu”, Glosa do wyroku z 28.10.1998, II CKN 25/98, „Państwo
i Prawo” 2000, nr 8, s. 110
28
Zob. m. In. C. G. McDonald, V. C. Slawson Jr.: Reputation in an Internet Auction Market, 2000,
dostępne w SSRN: http://ssrn.com/abstract=207448 or DOI: 10.2139/ssrn.207448 lub P. Resnick,
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reputacja zgromadzona pod nick‟iem, ale i niekiedy sam nick, jak choćby
w sytuacjach rejestracji nazwy łudząco podobnej do znanej, budzącej zaufanie,
renomowanej, rozpoznawalnej w systemie aukcji internetowych. Sytuacja jest
zbliżona do ochrony nazwy osoby prawnej czy pseudonimu – z jednej strony
ochronie podlega sama nazwa (pseudonim) i prawo do jej używania, z drugiej
renoma zbudowana pod nazwą. A przy tym trudno w odniesieniu do działań
godzących w nazwę (pseudonim) mówić o – mogącym łączyć się z nazwiskiem –
29
znieważeniu (odwołując się do karnoprawnych pojęć zniewagi i zniesławienia).
Takie działania godzą bowiem w cześć, a więc dobro osobiste osób fizycznych.
Trudno zaś mówić o działaniach naruszających cześć, gdy niemożliwe jest – na
skutek ukrycia – powiązanie nazwy przybranej z konkretną osobą fizyczną. Co
istotne, proces budowania reputacji – będący jednocześnie procesem
indywidualizacji – przebiega na aukcjach internetowych stosunkowo mozolnie,
niezależnie od wielkości transakcji uzyskuje się bowiem jeden punkt (oczywiście,
30
o ile komentarz jest pozytywny). Sąd Okręgowy opisał proceder sztucznego
budowania reputacji, którego celem jest szybkie i nieuczciwe zdobycie dobrych
opinii, co później może być wykorzystywane do oszustw w ramach systemu
31
aukcyjnego. Tym bardziej na ochronę prawną zasługują więc użytkownicy
rzetelni, uczciwi, których postawa rynkowa gwarantuje pomyślne sfinalizowanie
umowy. W systemie aukcyjnym takich użytkowników identyfikuje i indywidualizuje
właśnie ich nazwa - nick.
Sąd Okręgowy słusznie zauważył, iż przyznaniu ochrony nickowi
internetowemu nie przeczy możliwość rejestracji nazwy podobnej, słusznie bowiem
wskazał, iż mogą także w realnej społeczności występować takie same nazwiska,
podobne pseudonimy czy nazwy. Mogą też, podobnie jak nicki, nie mieć
charakteru indywidualizującego z uwagi na powszechność występowania
(nazwisko) czy użycie wyrażeń z języka powszechnie stosowanego (nazwa,
pseudonim). Argumentem przeczącym kwalifikacji nicku jako dobra osobistego
32
teoretycznie mogłaby być praktyka „sprzedawania” nicków. Praktykę tę – z uwagi
33
na bezpieczeństwo obrotu – należy uznać za niepożądaną. Nie można jednak
zgodzić się z postulowaną konsekwencją w postaci braku udzielenia ochrony
nazwom użytkownika z uwagi na zaobserwowany proceder. Pytanie wszakże, czy
R. Zeckhauser, J. Swan, K. Lockwood: The Value of Reputation on eBay: A Controlled Experiment,
„Faculty Research Working Papers Series”, 2002, John F. Kennedy School of Government Harvard
University, dostępne w SSRN: http://ssrn.com/abstract=385206 [01.06.2009].
29
Pamiętać bowiem należy, że ochronie na podstawie art. 23 i 24 KC nie będzie podlegać z urzędu
każdy nick. Ochronę taką prawo przyzna tylko takim nickom, które spełnią przesłanki kwalifikacji jako
dobro osobiste, czyli stanowią „wartość niemajątkową, ściśle związaną z osobowością człowieka”
(B. Gawlik, Ochrona..., s. 124; jak już wyżej wskazano jest to najbardziej ogólna definicja doktrynalna,
która wywołuje najmniej kontrowersji w doktrynie prawa cywilnego; m.in. dlatego jest tutaj przywołana).
Oznacza to, że pomiędzy podmiotem, którego dobrem osobistym ma być dany nick,
a właśnie nickiem istnieć musi pewna osobista więź. To właśnie kryterium ścisłego związku
z osobowością człowieka ma tu decydujące znaczenie.
30
Ochroną nie można zatem obejmować nicków wykorzystywanych sporadycznie czy utworzonych dla
realizacji pojedynczej transakcji.
31
Zob. Regulamin…, art. 11.8 [pobrano: 15.01.2011].
32
Zob. B. Baliga, http://schadzki-cywilne.blogspot.com/2008/09/nickname-jako-dobro-osobiste-cz1.html
- wpis i komentarze [15.01.2011].
33
Z uwagi na to należy zastanowić się nad uznawaniem takich umów za nieważne, jako sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego, na podstawie art. 58 § 3 KC.
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fakt częstego nawet zawierania danych umów, nawet jeśli są nieważne z uwagi na
sprzeczność z prawem czy zasadami współżycia społecznego, przesądzać może
o kwalifikacji prawnej danego zjawiska czy dobra? Czy nie dochodzi do „handlu”
pseudonimami? Czy fakt zawierania umów w zakresie ghostwritingu przesądza
o materialnym charakterze prawa do autorstwa? Biorąc ponadto pod uwagę fakt, iż
34
z punktu widzenia treści umowy o świadczenie usług (a więc regulaminu) zmiana
danych przypisanych w systemie aukcji internetowych jest niemożliwa,
prowadziłoby to bowiem do niepewności i rozmywania odpowiedzialności, nie ma
przeszkód, by kwalifikować nick internetowy jako postać dobra osobistego jakim
jest oznaczenie indywidualizujące podmiot i przyznać mu ochronę.
Na zakończenie dodać należy, iż nicki internetowe występują nie tylko
w systemie aukcji internetowych, ale również na forach dyskusyjnych, w systemach
komentarzy (np. na blogach czy portalach internetowych), mogą występować
w serwisach społecznościowych czy sklepach internetowych. Tak jak możliwych
jest wiele konfiguracji, tak też różnie będzie kształtować się status nicku, zbliżając
się niekiedy bardziej do pseudonimu (z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia
w ramach forów internetowych). Z uwagi na różnorodność stanów faktycznych nie
można jednak nickowi a priori odmawiać ochrony prawnej. Rozwój Internetu
wymaga elastycznego podejścia do procesu wykładni prawa. Należy również brać
ten fakt pod uwagę przy wykładni klauzul generalnych, przy konstruowaniu nowych
dóbr osobistych czy wytyczaniu granic tych dóbr, które ochroną są już objęte.
Streszczenie
Sąd Najwyższy odniósł się w glosowanym orzeczeniu do statusu prawnego
nazw, które użytkownicy przybierają w internetowym obrocie aukcyjnym. Autorzy
zastanawiają się w glosie, czy, po pierwsze, takie nazwy mogą być chronione jako
dobra osobiste, po drugie zaś, czy jest to nowe dobro osobiste, czy też jedynie
nowa postać chronionego już dobra.
Summary
This paper is a gloss on the Polish Supreme Court‟s verdict from March, 11th,
2008, II CSK 539/07. The verdict refers to the status of the Internet nicknames and
their reputation in the process of virtual bids. The Main question that interests the
Authors is if the nicknames can be protected under personal rights regulations and
if it is a new personal right or just a new form of an already-protected right.
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Regulamin…, art. 2.8 oraz 2.13 [15.01.2011]
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Małgorzata KLUSKA-NOWICKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
MOTYWACJA PRACOWNIKÓW
PO PROFESJONALIZACJI ARMII WOJSKA POLSKIEGO
Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy
przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nie jest niczym innym, jak tylko
wyciągniętą siłą obronną z ogólnej siły narodu i porządną przez ten naród. Społeczeństwo powinno
wypłacić wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, że się poświęca jedynie dla jego obrony.
Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego
najsilniejszą tarczą, aby przeznaczenia tego dopełniło nieomylnie, powinno zostawać ciągle pod
posłuszeństwem władzy wykonawczej stosownie do opisów prawa, powinno wykonać przysięgę na
wierność narodowi i królowi i na obronę konstytucji narodowej. Użyte być więc wojsko narodowe może
na ogólną kraju obronę, na strzeżenie fortec i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucji jego nie
był posłusznym.1

Istota i znaczenie motywowania pracowników
Jest prawdą oczywistą, że motywowanie pracowników odgrywa niezmierne
istotną rolę w każdej organizacji, bez względu na to czy jest to organizacja
funkcjonująca w obszarze biznesu, ochrony zdrowia czy też obronności kraju. Od
poziomu motywacji pracowników zależy, bowiem osiąganie założonych celów
tychże organizacji. Ponadto, nie bez znaczenie pozostaje również dbałość
organizacji o jakość zasobów ludzkich, w tym też o stałe zapewnianie odpowiedniej
kultury organizacyjnej, podmiotowe traktowanie pracowników.
W psychologii motywacja jest terminem stosowanym „do opisu wszelkich
mechanizmów
odpowiedzialnych
za
uruchomienie,
ukierunkowanie,
podtrzymywanie i zakończenie zachowania. Dotyczy zarówno mechanizmów
zachowań prostych, jak i złożonych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
2
afektywnych i poznawczych".
W celu realizacji celu pracy, autorka oparła swoje wywody na zjawisku
motywacji zewnętrznej, która jest wynikiem procesu motywowania. Motywowanie
polega zatem na stosowaniu odpowiednich technik do wzbudzenia zachowań,
gwarantujących osiągnięcie wspólnego celu dla obu stron procesu motywowania:
motywującego i osoby motywowanej. Według S. Borkowskiej, za motywowanie
uważa się, zgodnie z ujęciem procesowym, przyjętym na potrzeby pracy, „proces
świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez
stwarzanie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań

1

Konstytucja RP, 1971r. W: pod. red. R. Jakubczak, Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa
Polski w XXI wieku. W konstytucji z 3 maja 1971 roku bezpieczeństwo i obrona narodowa zostały ujęte
bardzo precyzyjnie dlatego są ponad czasowe i aktualne j w XXI wieku. Należy zwrócić uwagę na
wielowymiarowość tego zapisu. W kontekście niniejszego rozważania na uwagę zasługuje fakt wypłaty
wojsku nagrody i poważania, co można rozpatrywać w kategoriach należytej motywacji, rozumianej jako
funkcji zarządzania.
2
J. Woźniak: Systemy motywowania we współczesnej firmie, Wyd. Olsztyńskiej Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania. Olsztyn 2010, s. 11 W: W. Łukaszewski, M. Marszał-Wiśniewska, Wytrwałość
w działaniu. Wyznaczniki sytuacyjne i osobowościowe, GWP Gdańsk 2006, s. 427
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(celów działania) dla osiągnięcia celu motywującego (dotyczy to tak zwanej
3
motywacji pracowniczej)”
Biorąc pod uwagę właściwości procesu motywacyjnego, oraz obustronne
korzyści płynące z jego stosowania, proces ten stanowi główne narzędzie
wykorzystywane w organizacjach w celu zwiększania skuteczności i wydajności
pracowników. Potwierdza to W. Kopertyńska, która pisze, że: „Motywowanie jako
funkcja zarządzania ma przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania całości
organizacji i umożliwiać realizację jej celów poprzez wykorzystanie potencjału
4
pracowników”.
Motywowanie w ujęciu literaturowym jest koncepcją stosunkowo młodą,
jednak w czasie kiedy przedstawiciele nauki zajmują się tą problematyką, powstało
wiele ujęć i teorii motywacji. Nie ma jednak jednej spójnej teorii, która stanowiłaby
kompleksowe ujęcie procesu motywowania. Pewną próbą stworzenia dość
5
elastycznego i uniwersalnego modelu motywacji jest model zintegrowany, który
jednak nie wyczerpuje zagadnień związanych z treścią czy teorią motywacji.
Na potrzeby niniejszej pracy, autorka posłużyła się Dwuczynnikową Teorią
6
F. Herzberga, mając świadomość, że teoria ta, będąca jedną z teorii treści, nie
jest kompleksowa, ani doskonała. Wybór tej teorii, jako punktu odniesienia do
wnioskowania, był podyktowanych przede wszystkim faktem jasnego wydzielenia
w owej teorii dwóch członów, skupiających w sobie po pierwsze czynniki
materialne oraz organizacyjne, mogące wpływać lub nie, na odczucie zadowolenia,
oraz po drugie, czynniki o działaniu faktycznie motywującym. Na etapie
przygotowania badania, po zapoznaniu się z założeniami systemu motywowania
w Armii Wojska Polskiego uznano, że teoria ta najbardziej oddaje sens
weryfikowanych założeń, oraz, że na kanwie tej teorii można następnie wyciągnąć
wnioski z badania oraz zaproponować pewne rozwiązania w badanym obszarze.
Dwuczynnikowa
Teoria
Herzberga
powstała
w
wyniku
badań
przeprowadzonych przez autora teorii, dotyczących zadowolenia i niezadowolenia
człowieka z pracy. Dzięki tej teorii, do praktyki gospodarczej dotarło, że
„warunkiem koniecznym pracy na wysokim i oczekiwanym przez organizację
poziomie jest satysfakcja pracowników, która w znacznej mierze wiąże się z treścią
7
samej pracy”.
W teorii tej, zmienne dotyczące pracy, zostały podzielone na dwie grupy
8
czynników: czynniki higieny oraz motywatory. Pierwsze z nich stanowią głównie
3

S. Borkowska: System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa 1985, s. 9
M. W. Kopertyńska; System motywacyjny w organizacji (I),
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/119/system_motywacyjny_w_organizacji_i.html.
5
Trzy pokrewne modele zintegrowane to: Zintegrowany model motywowania do pracy S. Borkowskiej,
Model motywowania działania X. Gliszczyńskiej, Model motywacji działania J. Penca. Oczywiście
istnieją również inne propozycje modeli zintegrowanych, np. Model G. Bartkowiak.
6
Teorie treści charakteryzują się tym, że próbują wyjaśnić, które z wewnętrznych przyczyn wyzwalają
zachowania u ludzi. Ponadto stanowią próbę identyfikacji i klasyfikacji potrzeby, które uważane są za
źródło motywacji.
7
M.W. Kopertyńska: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Placet. Warszawa, 2008 s. 27
8
Głównym zarzutem wobec Teorii Herzberga było to, w trakcie badań popełniono błędy, które
podważają prawidłowość tez: poziom wykonania zadania nie był określony na podstawie obiektywnych
czynników a jedynie subiektywnych opinii badanych, na podstawie tych badań był uprawniony do
postawienia tezy o istnieniu współzależności między satysfakcją a poziomem wykonania pracy. Nie był
uprawniony do określenia charakteru tego związku jako przyczynowo-skutkowy. Patrz: R. Karaś: Teorie
motywacji w zarządzaniu. Poznań 2003
4
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potrzeby, które nie dostarczają same w sobie motywacji. To jednak nie zmniejsza
odgrywanej przez nich roli. Zaniedbanie pracodawcy, który nie utrzymuje
czynników higieny na odpowiednim poziomie, powoduje niezadowolenie
podwładnych i wówczas grupa motywatorów nie może pełnić swojej funkcji.
Czynnikami higieny są czynniki zewnętrzne, związane z zapewnieniem
odpowiednich warunków pracy. Należą do nich: wynagrodzenia, godziny pracy,
wystrój miejsca pracy, wyposażenie stanowiska racy, politykę firmy – procedury,
przepisy
formalne
i
nieformalne,
stabilność
pracy,
nadzór
i niezależność – zakres kontroli pracownika w odniesieniu do realizacji zadań,
atmosfera w pracy – charakter i rodzaj stosunków międzyludzkich w środowisku
pracy, życie pozazawodowe – czas, który pracownik spędza z rodziną, przyjaciółmi
9
i na rozwijaniu swoich zainteresowań.
W wyniku przeprowadzonych badań, Herzberg stwierdził, że proces
motywowania powinien składać się z dwóch faz. W pierwszej fazie należy
wyeliminować niezadowolenie z pracy przy pomocy płacy oraz innych czynników
higieny pracy. Zaspokojenie czynników higieny przyczynia się – zdaniem
Herzberga – jedynie do utrzymania efektywności pracy i braku niezadowolenia.
Koncentrując się na tych czynnikach, pracodawca nie zmotywuje pracowników
do wzmożonej pracy i lepszych efektów. Można to osiągnąć jedynie poprzez
odwołanie się do czynników motywujących, które zwiększają zadowolenie z pracy
i zaangażowanie. W konsekwencji, dopiero w fazie drugiej, należy stworzyć
odpowiednie warunki dla rozwoju, samorealizacji, a także uczucia uznania stosując
motywatory. Jednak czynniki motywujące są względne i indywidualne dla różnych
ludzi, zatem konieczna jest obserwacja i modyfikacja istniejących już systemów
motywujących.
Profesjonalizacja Polskiej Armii a System Motywacyjny
Jednym z efektów przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej, oraz
budowania nowoczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej jest realizacja idei
10
profesjonalizacji Armii Wojska Polskiego. Fakt ten wynika przede wszystkim ze
zobowiązań koalicyjnych i sojuszniczych Polski. Uważa się bowiem, że tylko
profesjonalna Armia jest w stanie podołać obowiązkom nałożonym przez te
11
organizacje. Profesjonalizacja oznacza oparcie zasadniczego uzupełniania Sił
Zbrojnych w czasie pokoju o dobrowolne (ochotnicze) rodzaje czynnej służby
wojskowej takie jak: zawodowa służba wojskowa, kontraktowa służba wojskowa,
służba kandydacka, a także okresowa służba wojskowa pełniona w ramach
12
Narodowych Sił Rezerwowych. Proces profesjonalizacji jest realizowany w trzech
głównych obszarach:
-osobowym, tj. żołnierzy i pracowników wojska;
-modernizacji technicznej;
9

W. Kopertyńska: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Placet, Warszawa, 2008, s. 26
10 Przekształcenia odbywają się przede wszystkim w strukturach Wojska Polskiego. W 2003 roku
weszła w życie Ustawa o profesjonalizacji Armii. Zgodnie ze standardami sojuszu
północnoatlantyckiego uzawodowienie armii następuje na płaszczyznach: zawodowej, technicznej oraz
ma aspekt społeczny.
11 Takiego argumentu jako istotnego aspektu dynamizacji procesu profesjonalizacji.
12 W Polsce odbywanie czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej) obowiązywało do
1 stycznia 2010 r.
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13

-szkolenia.
Celem procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w zakresie zarządzania
zasobami osobowymi jest doskonalenie systemu uzupełnień gwarantującego
osiągnięcie gotowości do wykonywania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania
misji wynikających z zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych na
14
terenie kraju i poza jego granicami. Jednym z elementów, które mogą wpłynąć na
ten pożądany stan rzeczy jest stworzenie systemu motywacyjnego, pasującego do
specyfiki polskiej Armii, a przede wszystkim do potrzeb i preferencji obecnych
i przyszłych pracowników. Takie założenie, wraz z podaniem konkretnego
ograniczenia w postaci dostosowania się do budżetu MON było wykonane na
etapie planowania Procesu Profesjonalizacji. Uznano wtedy, że udane wdrożenie
rozwiązań dotyczących pełnej profesjonalizacji SZ RP uzależnione jest przede
wszystkim od trzech zasadniczych czynników:
-dostosowania proponowanych rozwiązań do możliwości budżetu MON;
-stworzenia niezbędnych podstaw prawnych;
-stworzenia skutecznego systemu motywacyjnego, od którego zależało będzie
15
-pozyskanie niezbędnej liczby ochotników do służby wojskowej.
Jednakże istnieją przesłanki, by stwierdzić, że pomimo dokonania pewnych
zmian w istniejącym systemie motywacyjnym, system ten nie spełnia oczekiwanej
roli. Profesjonalizacja Wojska Polskiego sprawiła, że obowiązkowy pobór do
wojska został zastąpiony zawodową Armią. Twierdzi się, że profesjonalna służba,
uczestnictwo w misjach pokojowych i stabilniejsze warunki zatrudnienia sprawiły,
16
że prestiż pracy w wojsku wzrósł w ostatnich latach wielokrotnie. Wyniki
przeprowadzonego badania nie napawają jednak tak dużym optymizmem.
Motywacja pracowników Armii Wojska Polskiego po profesjonalizacji
w świetle badań własnych.
Celem przeprowadzonych badań empirycznych, było uzyskanie odpowiedzi
na pytanie, jak postrzegany jest system motywowania przez pracowników Armii
Wojska Polskiego po profesjonalizacji armii oraz czy istnieje zależność między
wspomnianym system a rzeczywistym wzrostem motywacji do pracy. U źródeł
powstania opisywanej koncepcji badania, leżała potrzeba poznania faktów
występowania zjawiska oraz zaprezentowania sytuacji poprzez badanie
17
współwystępowania zjawisk.
Koncepcja badania składała się z dwóch podstawowych części. W pierwszej
części skupiono się na określeniu czynników wpływających na zadowolenie
i niezadowolenie z pracy. Druga część dotyczyła czynników finansowych, które

13 Poradnik dotyczący Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzki Sztab
Wojskowy w Lublinie. Lublin 2008, s. 3
14
Ibidem
15
Ibidem
16
http://www.wojskowe.info/jak-zostac-zolnierzem/
17
Zjawiska z natury rzeczy występujące niezależnie. Chodzi tu o proces motywowania pracowników do
pracy oraz o proces profesjonalizacji. Należy mieć jednak na uwadze, że jednym z założeń
Profesjonalizacji jest tzw. „obszar osobowy”, a więc Proces Profesjonalizacji w swoich ramach powinien
również uwzględniać postawy żołnierzy, jak również sposoby wpływu Organizacji, jaką jest Armia
Wojska Polskiego na te postawy.
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zgodnie ze strategią Armii Wojska Polskiego stanowią trzon systemu
18
motywacyjnego.
Kolejnym krokiem w procesie badawczym było określenie podmiotowego pola
badania, który ze statystycznego punktu widzenia został nazwany populacją
generalną. Populację generalną w przypadku badania motywacji pracowników po
wdrożeniu Profesjonalizacji, stanowiła skończona zbiorowość pracowników Armii
Wojska Polskiego, z jednostek działających na terenie województwa
wielkopolskiego, opolskiego i małopolskiego, w dniach przeprowadzania badania.
Badania właściwe, po weryfikacji listy kontrolnej, przeprowadzono w I kwartale
2011 roku. Cechą wspólną, decydującą o zakwalifikowaniu pracowników do
podlegającej badaniu populacji generalnej, było zatrudnienie w Wojsku przed
rozpoczęciem procesu profesjonalizacji oraz po jej przeprowadzeniu.
Zaprezentowane w artykule badania mają charakter niepełny, obejmują swym
zakresem, bowiem tylko pewien podzbiór populacji badanej. Ogółem
19
przebadanych zostało 170 żołnierzy zawodowych. Przyjęto zaprezentowaną
powyżej liczebność próby, mimo świadomości, że przy takiej liczebności próby
wnioskowanie jest ograniczone. Argumentem przemawiającym jednak za
przyjęciem liczebności było przedstawienie ogólnego zarysu zjawiska, które może
zostać wykorzystane, jako baza do dalszych badań i eksploracji. W konsekwencji,
wymaga podkreślenia fakt, że wnioski sformułowane na podstawie ujętych
wyników badań empirycznych, prezentowane w artykule, posiadają ograniczony
zasięg i nie upoważniają do szerokiej generalizacji, choć szerszy ich zasięg
wydawać się jest w wyższym stopniu uprawdopodobniony.
Badanie zostało oparte na źródłach pierwotnych, oraz w nieznacznej części
źródłach wtórnych. Do badania i oceny systemu motywacyjnego przyjęto założenia
standardowych modeli badawczych, dotyczących motywowania pracowników.
Instrumentem pomiarowym w był kwestionariusz ankiety składający się z 13 pytań.
W celu walidacji narzędzia badawczego dokonano badania rzetelności
kwestionariusza używając metody wewnętrznej zgodności przy zastosowaniu
20
współczynnika Kudera-Richardsona, zestawiając pytania synonimiczne. Bardziej
szczegółowe dane z uwzględnieniem współczynnika korelacji przedstawia tabela
1. Zaprezentowane w niej współczynniki korelacji są istotne na poziomie p<0,01.

18

Patrz: http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/41.html. System motywacyjny opiera się przede
wszystkim na rozwiązaniach związanych z uposażeniem zasadniczym oraz dodatkowym żołnierzy.
19
Badaniem objęto 170 żołnierzy zawodowych, jednak ze względu na niespełnienie warunków doboru,
wnioskowania dokonano na podstawie 142 kwestionariuszy.
20
Wzór 20 Kudera-Richardsona (KR20). Posługiwanie się KR20 oznacza „przyjęcie w stosunku do
wszystkich zadań założenia, że mają one jednakowe częstości rozwiązań i jednakowe interkorelacje
z pozostałymi zadaniami” (D. Magnusson: Wprowadzenie do teorii testów, wyd. II poprawione.
Warszawa 1991, s. 172) Obliczony w ten sposób współczynnik rzetelności jest zatem wysoki tylko
w przypadku istnienia silnej korelacji wzajemnej wszystkich pozycji testu. Uzyskanie niskiego stopnia
współczynnika rzetelności sugeruje natomiast, że poszczególne pozycje testu mierzą odmienne cechy
lub, że wystąpił duży błąd pomiaru. Podstawową zaletą wzoru KR20 jest możliwość wykorzystania go do
szacowania rzetelności testów zakładających różne formy przedstawiania wyników. KR 20 można
bowiem stosować wobec testów składających się z pozycji o wynikach zdychotomizowanych, czyli
opartych na punktacji 0-1 (zero-jedynkowej), w których odpowiedź prawidłowa uzyskuje 1 punkt,
nieprawidłowa - 0 punktów, a także wobec testów złożonych z pozycji o dowolnej liczbie kategorii
odpowiedzi. J. Brzeziński: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1978
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Tabela nr 1. Rzetelność poszczególnych części kwestionariusza przy
określeniu współczynnika Kudera-Richardsona
Wartość
zgodności
Ocena
czynników
0,526
wpływających na zadowolenie z
pracy
Ocena
czynników
0,581
wpływających na niezadowolenie
z pracy
Ocena
0,501
Obszar badawczy

współczynnika

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli, stwierdzono, że
poszczególne części kwestionariusza charakteryzowały się stosunkowo wysoką
rzetelnością, a kwestionariusz, rozpatrywany jako całość był spójny wewnętrznie.
Głównym elementem wnioskowania, był pojedynczy pracownik, którego
wypowiedzi stanowiły wiodące źródło na temat organizacji i występującego w niej
systemu motywowania pracowników. Ogółem badaniem objęto 170 pracowników,
finalnie jednak wnioskowano na podstawie 142 wywiadów. Badani stanowili grupę
różnicowaną następnie ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, czy staż pracy.
Pierwszym kryterium segmentacji badanej populacji stanowiła płeć
respondenta. Wśród 142 osób badanych niemal 98%, ze względu na specyfikę
zawodu stanowili mężczyźni, pozostałe 2% kobiety. Różnicowano badanych
również ze względu na ich wiek. Wyodrębniono w metryczce sześć podstawowych
przedziałów wiekowych. W skład pierwszej grupy weszły osoby, które zaczynają
swoją karierę zawodową i były to osoby do 25 roku życia – 26 osób, (18,3%).
Druga grupa pracowników to osoby pomiędzy 26 a 30 rokiem życia – 45 osób, co
stanowi 31,7% badanych. Najbardziej liczną grupę stanowiły osoby pomiędzy 31
a 35 rokiem życia – 51 osób (35,9% badanych). Grupę pomiędzy 36 a 40 rokiem
życia reprezentowało 9 osób (6,3%), zaś pomiędzy 41 a 45 rokiem 6 osób
(4,2%).Najmniej liczną grupę stanowiły osoby powyżej 46 roku życia (5 osób)
i stanowiły zaledwie 3,5% badanych. Z punktu widzenia badań nad oceną systemu
motywacyjnego, istotnym było również to, jakim stażem pracy charakteryzowali się
badani. Okazało się, że większość badanych charakteryzowało się krótkim stażem
w służbie wojskowej, aż 64 pracowników pracowało do 5 lat (45%,1). Są to
żołnierze, którzy zaczęli swoją karierę w Armii tuż przed jej profesjonalizacją lub
w trakcie dokonywania zmian z niej wnikających. 33 respondentów (23,2%)
pracowało od 6-10 lat. Dłuższym stażem w Wojsku wykazało się łącznie 45
badanych, przy czy stażem dłuższym niż 21 lat jedynie 5 osób (3,5%).
Poszczególne, jednostkowe i zbiorcze charakterystyki osób badanych stały
się punktem wyjścia do badania właściwego, również pod kątem wzajemnych
relacji pomiędzy wskazaniami dotyczącymi oceny systemu motywacyjnego
a cechami osobniczymi badanych.
Przedmiotem dociekań i zainteresowań badawczych autorki pracy, była ocena
systemu motywacyjnego stosowanego w Wojsku, zatem, niezbędnym
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w postępowaniu badawczym było sprawdzenie ogólnego poziomu zadowolenia
21
z wykonywanej pracy, co przedstawiono na wykresie 1.

niezadowolenie
4%

zadowolenie
25%

brak
niezadowolenia
71%

Wykres nr 1. Ogólny poziom zadowolenia z wykonywanej pracy
Źródło: opracowanie własne

Wyniki badania nie napawały optymizmem. Okazało się, że duże zadowolenie
z wykonywanej pracy deklaruje tylko 36 osób (25,4%). Aż 100 osób (70,4%)
twierdzi, że nie jest niezadowolona z wykonywanej pracy, co może wskazywać na
to, że praca sama w sobie nie stanowi czynnika motywującego pracowników do
pracy. Z kolei 6 osób (4,2%) wskazała, że jest niezadowolona
z wykonywanej pracy. Analiza krzyżowa danych dotyczących zadowolenia z pracy
a stażem pracy pokazała, że największe zadowolenie wykazują szeregowcy
z najdłuższym stażem (30%), zaś niezadowoleni są mundurowi ze stażem od 4 do
10 lat (22,6%).
Należy podkreślić, że korelacja między zadowoleniem z wykonywanej pracy,
a stażem pracy w Wojsku jest dodatnia i bardzo wysoka, co oznacza, że istnieje
22
powiązanie między zmiennymi. Badanie korelacji miedzy zmiennymi wykazało
ciekawą zależność. Okazało się, bowiem, że wraz ze wzrostem stażu pracy rośnie
zadowolenie z jej wykonywania.
W następnym kroku ustalono jakie czynniki wpływają obecnie, po
profesjonalizacji na zadowolenie pracowników, co ujęto na wykresie 2.
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Wykres nr 2. Czynniki wpływające na zadowolenie pracowników
Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionych danych, wśród czynników wpływających
w największym stopniu na zadowolenie z pracy największe znaczenie miała
21

W ocenie zadowolenia pracowników z pracy zastosowano założenia teorii Herzberaga (zadowolenie
– brak zadowolenia, niezadowolenie – brak niezadowolenia.
22
rxy= 0,8 - istnieje współzależność między zmiennymi, korelacja ta jest bardzo wysoka
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odpowiedzialność wynikająca z realizowanych zadań. Następną, istotna kategorią
było bezpieczeństwo zatrudnienia, co zostało wskazane przez 68 ankietowanych
(47,9%). Co ciekawe, 41 ankietowanych motywuje również możliwość służenia
ojczyźnie (28,9%). Nie bez znaczenia dla badanej grupy są relacje
z przełożonymi oraz ze współpracownikami. W związku z tym, że kategorie
23
związane z czynnikami motywującymi.
Jak wykazała analiza krzyżowa odpowiedzi dotyczących czynników
wpływających na zadowolenie ze stażem pracy, żołnierze starsi stażem w Armii
w większym stopniu niż młodsi cenią sobie dobre stosunki z kolegami (od braku
wskazań w grupie żołnierzy ze stażem do 10 lat, przez 25% w grupie 11-20 lat, do
30% w grupie o najdłuższym stażu). Dla żołnierzy z najdłuższym stażem,
czynnikiem wpływającym na zadowolenie z wykonywanej pracy wpływa również
możliwość służenia ojczyźnie oraz bezpieczeństwo zatrudnienia. Z kolei najmłodsi
stażem pracownicy wskazywali, że odpowiedzialność oraz bezpieczeństwo
zatrudnienia powoduje ich zadowolenie z pracy. Co ciekawe, analiza pytania
dotyczącego zadowolenia ogólnego z pracy.
Analogicznie do weryfikacji czynników powodujących zadowolenie
pracowników z wykonywanej pracy dokonano analizy czynników wpływających na
ich niezadowolenie. Jak okazało się, po zakończeniu badania, pytanie to może
pomóc przy wskazaniu kierunków pożądanych zmian w systemie motywacyjnym
Armii Wojska Polskiego. Czynniki wpływające na niezadowolenie pracowników
przedstawiono na wykresie 3.
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Wykres nr 3. Czynniki wpływające na niezadowolenie pracowników
Źródło: opracowanie własne

Analiza czynników wpływających na niezadowolenie pracowników dała
podstawę do stwierdzenia, że w Armii Wojska Polskiego po Procesie
Profesjonalizacji tzw. czynniki higieny odgrywają równie istotną rolę co czynniki
24
motywacyjne, jednakże to czynnik miękki (motywacyjny) ma największy wpływ na
obniżenie motywacji do pracy. Okazało się, że czynnikiem wywołującym
największe niezadowolenie w Wojsku Polskim jest brak docenienia pracowników
przez podwładnych. Takie wskazanie zaznaczyło aż 91 żołnierzy (64,1%). Fakt ten
można próbować tłumaczyć specyfiką zawodu, być może udzielanie pochwał
23

W ujęciu teorii Herzberga czynniki motywacyjne różnicuje się od tzw. czynników higieny. Patrz
wprowadzenie.
24
W ocenie zadowolenia pracowników z pracy zastosowano założenia teorii Herzberga (zadowolenie –
brak zadowolenia, niezadowolenie – brak niezadowolenia. W ujęciu teorii Herzberga czynniki
motywacyjne różnicuje się od tzw. czynników higieny. Patrz wprowadzenie.
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kojarzy się ze zbytnią emocjonalnością, która w zawodzie żołnierza nie powinna
być eksponowana. Czynnikami higieny, wskazywanymi przez pracowników były
z kolei warunki pracy (72 osoby, 50,7%) oraz wynagrodzenie (70 osób, 49,3%).
W opinii badanych ważnym czynnikiem wpływającym na ich niezadowolenie
z pracy jest nieefektywny system szkoleń (65 osób, 45,8%), który determinuje
następnie brak możliwości rozwoju (45 osób, 31,7%).
Przeprowadzona analiza krzyżowa danych, dotyczących przyczyn
niezadowolenia z wykonywanej pracy, wraz ze stażem pracy pokazała, że dla
żołnierzy charakteryzujących się stosunkowo niedługim stażem pracy
najistotniejszym czynnikiem wpływającym na niezadowolenie jest wynagrodzenie,
warunki pracy oraz brak docenienia przez przełożonych. Równie istotna dla tej
grupy jest
nieefektywność
systemu
szkoleń.
Natomiast
pracownicy
charakteryzujący się średnim i długim stażem pracy, oprócz braku docenienia
przez przełożonych wskazywali również na brak możliwości rozwoju i awansu oraz
na nadmiar formalności.
Zadając pytanie synonimiczne dotyczące faktycznych instrumentów
motywacyjnych, stwierdzono, że zgodnie ze strategią armii system motywacyjny
pojmowany jest przez pracowników głównie przez pryzmat czynników finansowych
oraz warunków pracy, co u Herzberga tworzy łącznie grupę czynników higieny.
W drugiej części badania skupiono się na przeprowadzeniu analizy czynników
finansowych, wpływających na percepcję systemu motywacyjnego. Wybór tego
obszaru do badania był podyktowany tym, że czynniki finansowe, zgodnie ze
25
strategią Armii Wojska Polskiego stanowią trzon systemu motywacyjnego,
ponadto ankietowani wskazywali istotność wynagrodzenia przy analizie czynników
niezadowolenia. Zapytano pracowników, o ich sytuację finansową. Wyniki
przedstawiono na wykresie 4.
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Wykres nr 4. Ocena sytuacji finansowej pracowników
Źródło: opracowanie własne

Największy procent badanych żołnierzy (81 osób, 60%) deklaruje, że w ich
gospodarstwie domowym wystarcza na bieżące wydatki. Jednak aż 35 (25%)
respondentów przyznaje, że czasami nie starcza w ich gospodarstwie domowym
na podstawowe wydatki. Odsetek deklaracji mundurowych, którzy co miesiąc
regularnie odkładają i stać ich na extra wydatki jest identyczny
z odsetkiem pracowników, którym nie starcza na zaspokojenie podstawowych
wydatków (13 pracowników, 9%). Analiza krzyżowa danych dotyczących sytuacji
finansowej zatrudnionych pracowników wraz z ich danymi demograficznymi
25

Patrz: http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/41.html. System motywacyjny opiera się przede
wszystkim na rozwiązaniach związanych z uposażeniem zasadniczym oraz dodatkowym żołnierzy.
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pozwala stwierdzić, iż wśród 34 ankietowanych, którzy mają kłopoty finansowe,
niemal 63% z nich ma więcej niż jedno dziecko, a w 79% przypadków osoba ta jest
jedynym żywicielem rodziny. Biorąc pod uwagę zmiennąm, jaką jest staż pracy
w Wojsku Polskim, można stwierdzić, że pracownicy z najdłuższym stażem mają
najlepszą sytuacje finansową, gdyż aż 30% z nich może regularnie odkładać, oraz
pozwolić sobie co jakiś czas na dodatkowe wydatki.
W związku z tym, że celem pracy była diagnoza systemu motywowania
w Wojsku Polskim po procesie Profesjonalizacji, zapytano badanych czy ich
wynagrodzenie uległo zmianie. Uzyskane odpowiedzi ujęto na wykresie 5.
trudno powiedzieć
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poprawiły się
bez zmian
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Wykres nr 5. Zarobki po profesjonalizacji
Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzi na pytanie dotyczące zarobków po Profesjonalizacji Armii
dostarczyło interesujących wyników. Okazało się, że aż 91 osobom (64,1%)
wynagrodzenie nie uległo zmianie. Dla 11 (7,7%) osób zarobki poprawiły się, zaś
dla 7 (4,9%) zostały zmienione na niekorzyść. Z kolei 33 (23,2%) żołnierzy nie ma
zadania, czy profesjonalizacja miała wpływ na wysokość ich zarobków. Co
ciekawe, poprawę swoich zarobków, po uzawodowieniu Wojska Polskiego
wykazali żołnierze o stażu od 11 do 20 lat w służbie (65%).
Wnioski z przeprowadzonych badań
Aplikacyjne aspekty przeprowadzonego badania pozwalają sformułować
następujące wnioski. Wojsko Polskie jest organizacją, która posiada swoje
struktury, hierarchiczność oraz system motywacyjny, który zgodnie z założeniami
26
Procesu Profesjonalizacji uległ przebudowie. Autorka pracy ma świadomość, że
w praktyce gospodarczej nie istnieją gotowe rozwiązania w obszarze systemów
motywacyjnych, gdyż systemy te muszą być dostosowane do każdej organizacji,
do jej specyfiki i charakteru. W tym kontekście zrozumiałym jest, że system
motywacyjny Wojska Polskiego charakteryzuje się specyfiką odpowiednią, jak by
się mogło wydawać, do organizacji jaką jest Armia. Elementy tego systemu są
właściwe również organizacjom państwowym. Biorąc pod uwagę konstrukcję tego,
i jemu podobnych systemów, opierają się one głównie na czynnikach finansowych,
które jak pokazuje wiele badań jest nieskutecznych w długim okresie czasu do
pobudzania faktycznej motywacji do pracy. Opieranie systemu motywowania
wyłącznie na aspekcie finansowym powoduje założoną z góry nieskuteczność
systemu, bowiem po pierwsze, środki finansowe na zabezpieczenie pensji i jej
26

Patrz: http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/41.html. System motywacyjny opiera się przede
wszystkim na rozwiązaniach związanych z uposażeniem zasadniczym oraz dodatkowym żołnierzy.
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pochodnych w systemie motywacyjnym muszą mieścić się w budżecie Państwa,
po drugie zaś, stałe podnoszenie wartości wynagrodzenia powoduje jedynie
krótkotrwały wzrost motywacji i nie daje efektu długotrwałego zaangażowania
pracowników. Oczywiście, autorka pracy nie twierdzi, że nie należy zajmować się
polityką wynagrodzeń w Armii Wojska Polskiego. Jest to bardzo istotny element dla
pracowników, ale również dla pracodawcy. Wiadomym jest, ze pracownicy nie
mogą pozwolić sobie na pracę „dla idei”, muszą stworzyć sobie i swoim rodzinom
podstawowe warunki bytowe. Ponadto, zgodnie z założeniami Teorii Herzberga,
stanowiącej podstawowy punkt odniesienia niniejszego badania, zaspokojenie
czynników higieny przyczynia się jedynie do utrzymania efektywności pracy i braku
niezadowolenia. Dlatego, dla zaistnienia faktycznego wzrostu motywacji do pracy
zasadnym wydaje się skupienie się twórców systemu motywacyjnego oraz
kierownictwa, na czynnikach niefinansowych, których jak wskazuje badanie
brakuje obecnie w Armii Wojska Polskiego, lub, jeśli nawet występują one na
poziomie jednostkowym, to nie są kojarzone przez pracowników z system
motywacyjnym.
Autorka ma świadomość, że to może zbytnia generalizacja, ale poszukując
przyczyn braku w Wojsku Polskim „motywacji miękkiej”, które Herzberg rozdziela
od tzw. czynników higieny, należy wziąć pod uwagę specyfikę armii. Nie bez
znaczenia dla zawodu żołnierza pozostawała jeszcze do niedawna płeć – był to
27
typowy męski zawód.
To z kolei było wzmacniane dodatkowo przez
anachroniczną formę męskości – rys wzniosłości, rycerskiego heroizmu, który
kształtował mężczyzn przez stulecia, tym bardziej mężczyzn służących Ojczyźnie.
Dlatego też mężczyźni w wojsku, prawdopodobnie eliminują ze swoich zachowań
wszelkie przejawy nadmiernego emocjonalizmu, do którego zaliczają jednocześnie
okazywanie wsparcia, udzielanie pochwał (takich na porządku dziennym, aby
pracownicy czuli, że praca ich jest dostrzegana, ma sens). Być może, biorąc pod
uwagę Herzbergowskie czynniki motywacyjne, ta kwestia po Profesjonalizacji Armii
może wyznaczyć kierunek działań, których zrealizowanie może uczynić system
motywacyjny bardziej efektywnym. Oczywiście, niezbędnym elementem
wpływającym na powodzenie tej „akcji” byłoby ewidentne oddzielenie od obecnego
systemu motywacyjnego tzw. czynników higieny, bowiem zgodnie z założeniem
poczynionym przez Herzberga czynniki te nie mogą wzmagać motywacji
28
pracowników do pracy.
Przeprowadzone badanie potwierdza przyjęte założenie. Pracownicy jako
czynnik niezadowolenia wskazują na płacę, warunki pracy, natomiast przy pytaniu
o motywację pojawiają się już relacje z kolegami, z przełożonymi, udzielanie
27

Zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP pełni 1751 żołnierzy – kobiet we wszystkich
trzech korpusach osobowych. Kobiety stanowią 1,90% żołnierzy pełniących służbę. W ostatnim roku do
SZ przybyło 202 kobiet. Stan na 01.01.2011. Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki
w szkołach wojskowych – akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich.
Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany w stosunku do płci, natomiast
z wiedzy jest identyczny dla obu płci. Źródło: http://www.wojsko-polskie.pl/wazne-dla-zolnierzy/abcsluzby/16424,wojskowa-sluzba-kobiet.html
28
Zgodnie z Teorią przedstawioną przez Herzberga, decydującą rolę w kształtowaniu poziomu
satysfakcji i motywacji pełnią związane z treścią pracy czynniki wewnętrzne (motywatory).
Koncentrowanie się na czynnikach higieny np. na płacy nie zapewni skutecznej i trwalej motywacji.
Można ją osiągnąć jedynie przez wykorzystanie czynników motywacyjnych związanych z samą treścią
pracy.
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pochwał itd. Ponadto, badanie potwierdza, że dla pracowników percepcja systemu
motywacyjnego sprowadza się do płacy i jej pochodnych, zasiłków, nagród,
pomocy socjalnej. Są to jednak czynniki, które wpływają na sytuację bytową
pracowników, i które same w sobie nie mają w długim okresie czasu funkcji
motywacyjnej. Są one oczywiście bardzo ważne, bez zapewnienia potrzeb
29
podstawowych trudno mówić o zabezpieczaniu potrzeb „wyższego rzędu”. Zaletą
proponowanego rozwiązania jest to, że zmiana w obszarze czynników „miękkich”
nie jest zmianą kapitałochłonną, co ma duże znaczenie dla budżetu Państwa,
z którego finansowana jest Armia Wojska Polskiego.
Zaprezentowane wyniki badań stanowią kolejną próbę analizy systemu
motywacyjnego w Wojsku. Przybliżone rozważania przybliżają jedynie istotę
procesu motywowania pracowników organizacji, jaką jest Wojsko Polskie, nie
wyjaśniając procesu do końca, co pozostawia następnym badaczom pole do
badań i wyciągania konkretnych wniosków. Stąd inspirującym wydawałoby się
zbadanie na ile zgodność obu rozpatrywanych grup czynników (higieny
i motywacyjnych) wykazywałaby wpływ na faktyczną ocenę systemu
motywacyjnego, jak również wytyczyłoby to kierunki działań pomocnych przy
budowie skutecznego systemu motywacyjnego w Armii Wojska Polskiego.
Niezależnie od posiadanych ograniczeń badania można stwierdzić,
że przeprowadzone rozważania i badania empiryczne stanowią kolejny element do
wkładu w teoretyczną i praktyczną weryfikację systemu motywowania
pracowników, wyznaczając jednocześnie kierunek dalszych badań.
Streszczenie
Przedmiotem dociekań i zainteresowań autorki stał się proces motywacji
pracowników Armii Wojska Polskiego, po wdrożeniu Profesjonalizacji, który jest
wynikiem przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej, a także wyrazem
realizacji idei nowoczesnej Armii. Celem postępowania badawczego było
uzyskanie odpowiedzi na pytanie – jak postrzegany jest system motywowania
przez pracowników po Profesjonalizacji Armii oraz czy istnieje zależność między
wspomnianym system a rzeczywistym wzrostem motywacji do pracy. Badania
przeprowadzono w grupie 170 żołnierzy zawodowych, przy czym, ze względu na
kompletność kwestionariuszy oraz wymogi postawione badaniu, wnioskowano na
podstawie 142 kwestionariuszy. Uzyskane dane pozwalają na sformułowanie dość
30
kontrowersyjnego wniosku: Profesjonalizacja Armii nie miała ostatecznie wpływu
na percepcję systemu motywacyjnego przez żołnierzy, pomimo, że w obszarze tym
dokonano pewnych zmian.
Summary
The subject of this paper is the process of employee motivation of The Polish
Army after the implementation of professionalization, which is the result
29

Zgodnie z teorią Abrahama Maslowa tzw. Teorią Hierarchii Potrzeb Ludzkich, potrzeby dzieli się na
niższego rzędu (potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa) oraz potrzeby wyższego rzędu (potrzeby
przynależności, szacunku i uznania, samorealizacji.)
Teoria ta została przedstawiona pierwotnie przez Maslowa w: A. Maslow: A Theory of Human
Motivation, W: „Psychological Review” lipiec 1943, s. 370–396.
30
Kontrowersyjność wniosku wynika przede wszystkim z faktu, iż w Procesie Profesjonalizacji Armii
Wojska Polskiego założono i zrealizowano zmiany w obszarze Systemu Motywacyjnego.
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of Polish accession to NATO and the European Union, as well as an
expression of the idea of a modern Army. The basic problem of this paper, could
be put into two form of question: - how to the system of motivate is perceived by
the workers after the process of Army Professionalization, and whether there is
a relationship between said system and the actual increase motivation to work. The
study included 170 professional soldiers, the research was carried out finally of 142
questionnaires. The obtained data allow to formulate a controversial proposal: The
Professionalization of the Army was not ultimately affect the perception of the
incentive system for soldiers.
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Sabina SANETRA-PÓŁGRABI
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
ZNACZENIE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Strategia – uwagi ogólne
Pojęcie strategii pochodzi od greckiego słowa strategos, które powstało
z połączenia dwóch wyrazów: stratos oraz agein. Pierwszy oznacza rozłożoną
obozem armię, drugi – przywódcę, wodza, kierownika, dowodzącego. Przez
pojęcie strategii rozumiano zatem: dowodzenia armią, zręczne planowanie bitwy
1
i sztukę wojenną.
Jak podają A. Niemczyk i R. Seweryn dotychczas pojęcie strategii nie zostało
jednoznacznie zdefiniowane, również z uwagi na krąg dyscyplin naukowych,
w których zainteresowań owo pojęcie pozostaje. Nie stanowi pojęcia jednorodnego
2
i ma własną, złożoną strukturę. Może być jednak zobrazowana poprzez podanie
3
specyficznych cech przedmiotu, tylko jemu właściwych lub elementów, z których
się składa. I tak strategia może oznaczać: ogólny problem definiowania i realizacji
celów organizacji oraz pełnienia jej misji, zbiór kryteriów i reguł decyzyjnych,
kształtujących funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmieniającym się otoczeniu,
4
wzorzec rozwoju organizacji. Najogólniej można powiedzieć, że strategia to plan,
W. Janasz: Koncepcje zarządzania strategicznego W: K. Janasz i inni: Zarządzanie strategiczne:
koncepcje, metody, strategie. Warszawa 2008, s. 25 oraz A. Baruk: Nowoczesna strategia
marketingowa. Warszawa 2002, s. 13, cyt. za A. Niemczyk, R. Seweryn: Znaczenie kultury w rozwoju
obszaru recepcji turystycznej W: T. Studzieniecki (red.): Dziedzictwo i kultura w Europie XXI wieku –
dystanse i przenikanie kultur. Gdynia-Lubieszynek 2009, s. 26
2
Powstało wiele definicji „strategii” i klasyfikacji ujęć teoretycznych omawianego pojęcia. Zob. szerzej
R. Krupski: Określenie i definicja strategii W: R. Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne, koncepcje,
metody. Wrocław 1999, s. 13-16
3
Jak podaje Ł. Sułkowski zróżnicowanie w pojmowaniu czym jest strategia wynika, m.in. z faktu, że
można mówić o kilku fundamentalnych cechach myślenia strategicznego: 1) strategia jest zorientowana
w przyszłość i łączy planowanie z wdrażaniem, 2) strategia jest fenomenem społecznym
i organizacyjnym, 3) strategia jest grą zasobami mającą na celu osiągnięcie sukcesu, 4) strategia jest
sprzężeniem kooperacji z konkurencją oraz 5) strategia opiera się na przedsiębiorczości
i przywództwie. Taka charakterystyka, jak podaje dalej Sułkowski, nie wyczerpuje złożoności strategii,
niemniej pozwala na poszukiwanie naturalnych, ewolucyjnych korzeni myślenia i działania
strategicznego. Ł. Sułkowski, Myślenie strategiczne „trzeciego szympansa” W: R. Krupski (red.):
Zarządzanie strategiczne, problemy, kierunki badań. Wałbrzych 2009, s. 125-126
4
K. Obłój grupuje różne podejścia i koncepcje określania strategii w cztery główne ujęcia:
1) traktowanie strategii jako tworzenie i egzekwowanie planu działania, 2) strategia jako pozycja
organizacji względem otoczenia, 3) strategia jako względnie trwały wzorzec działania organizacji, jako
zbiór pewnych trwałych reguł i sposobów reakcji wsparty kulturą organizacji oraz 4) strategia jako
proces samoidentyfikacji organizacji, odkrywania i kształtowania jej tożsamości. Z kolei H. Mintzberg
proponuje pięć formalnych definicji strategii nadając jej sens: 1) planu (strategia-plan to świadomie
opracowany przebieg działań, w tym ujęciu strategia posiada dwie specyficzne cechy – opracowuje się
ją przed działaniem, do którego się odnosi, jest opracowywana świadomie i celowo), 2) podstępu
(strategia-podstęp oznacza specyficzny manewr – sposób działania, który ma zmylić przeciwnika lub
konkurenta, w tym znaczeniu strategia jest również planem, ale bardziej szczegółowym, odnoszącym
się do konkretnej sytuacji), 3) wzorca (strategia-wzorzec to konsekwencja w działaniu, która ma być
zamierzona lub niezamierzona, strategia jako plan i jako wzorzec mogą być od siebie niezależne,
ponieważ konsekwencja w działaniu nie musi być skutkiem uprzednich planów. Strategia może być
wynikiem postępowania ludzi. W tym ujęciu strategia nie wymaga racjonalnego planowania, może być
1
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w którym zawarte są zadania odnoszące się do funkcjonowania podmiotu
5
w przyszłości.
Współczesne zarządzanie strategiczne w dużych organizacjach odbywa się
na trzech poziomach: opracowanie strategii rozwoju podmiotu jako całości,
przygotowanie strategii konkurowania w poszczególnych sektorach działalności
(np. w turystyce) w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, zbudowanie strategii
funkcjonalnych, które stanowią narzędzia realizacji strategii ustalonych na
6
poziomie pierwszym i drugim.
Najbardziej generalna jest ogólna strategia rozwoju organizacji i dlatego musi
być ona sformułowana pierwszej kolejności. Jej opracowanie określa kształt
przyszłej działalności – liczbę i rodzaj sektorów aktywności, docelowe segmenty
nabywców, zakres geograficzny sprzedaży, liczbę i priorytety inwestycyjne dla
poszczególnych sektorów i segmentów. Strategia rozwoju pozwala następnie na
określanie sektorowych, na które składają się decyzje dotyczące zarządzania
dostawcami i nabywcami w każdym z sektorów działalności, popularnie nazywane
strategiami konkurencji. Swoboda podejmowania decyzji w każdym z sektorów jest
ograniczona celami i przyjętą hierarchią. Trzeci rodzaj strategii to strategie
funkcjonalne, które określają cele i sposoby ich realizacji w zakresie kierowania
różnymi funkcjami podmiotu: zarządzania finansami, polityką personalną, jakością,
działalnością badawczo-rozwojową czy marketingiem. Strategie funkcjonalne
wzmacniają i koordynują plany strategiczne na poziomie całej organizacji oraz
7
w ramach każdego z sektorów i dlatego powinny być z nimi zgodne.
Jak zatem łatwo zauważyć, dążąc do osiągania pozytywnych efektów
z rozwoju turystyki, obszar recepcji powinien uwzględnić ją najpierw w strategii
rozwoju lokalnego jako jeden z sektorów przyszłej działalności, a następnie,

efektem wytrwałości w działaniu), 4) pozycji (strategia-pozycja oznacza, w jaki sposób organizacja
umiejscawia się w otoczeniu, to umiejscowienie może być skutkiem przygotowanego wcześniej planu
lub podstępu ale może być również osiągnięte poprzez wytrwałość w działaniu), 5) perspektywy
(strategia-perspektywa to sposób postrzegania świata przez organizację. W tym znaczeniu strategia dla
organizacji jest tym, czym osobowość dla człowieka, sięga do wnętrza organizacji oraz ludzi
zjednoczonych celem lub działaniem. Są organizacje, które zachowują się agresywnie, kreują nowe
technologie, eksploatują nowe rynki, inne postrzegają świat jako raz ustanowiony i stabilny i pozostają
na swoich tradycyjnych rynkach. Jeszcze inne organizacje faworyzują marketing lub technikę, albo
koncentrują się na efektywności działania). K. Obłój: Koncepcje strategii organizacyjnej, „Przegląd
Organizacji”, 1988, nr 11, zob. także Ł. Sułkowski: Interpretatywny paradygmat strategii organizacyjnej,
W: R. Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy. Wałbrzych 2008, s. 33-41 oraz
J. B. Quinn, H. Mintzberg, R. M. James: The Strategy Process. Prentice-Hall 1988, s. 13, cyt. za: A.
Szplit, J. Fudaliński, P. Markiewicz, H. Smutek: Strategie rozwoju organizacji. Kraków 2002, s. 132-133
5
A. Niemczyk, R. Seweryn: Znaczenie kultury w rozwoju obszaru recepcji turystycznej
W: T. Studzieniecki (red.): Dziedzictwo i kultura w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie
kultur……., s. 26. Zob. A. Szplit: Strategia rozwoju organizacji. Kraków 2002, s. 131
6
K. Obłój: Strategia sukcesu firmy. Warszawa 1993, s. 27-31, cyt. za A. Kubasik: Podstawowe
kategorie zarządzania strategicznego W: J. Rokita, K. Jędralska (red.): Zarządzanie strategiczne,
Katowice 2000, s. 13-14 oraz Ph. Kotler, J. Bowen, J. Makens: Marketing for Hospitality and Tourism.
New York 1996, s. 47-55, cyt. za A. Niemczyk, R. Seweryn: Znaczenie kultury w rozwoju obszaru
recepcji turystycznej W: T. Studzieniecki (red.): Dziedzictwo i kultura w Europie XXI wieku – dystanse
i przenikanie kultur..., s. 26
7
A. Niemczyk, R. Seweryn: Znaczenie kultury w rozwoju obszaru recepcji turystycznej
W: T. Studzieniecki (red.): Dziedzictwo i kultura w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur...,
s. 26-27
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w oparciu o wskazane tam cele, przygotować strategię rozwoju samej turystyki
8
i zbudować do niej strategie funkcjonalne – przede wszystkim marketingową.
Strategia rozwoju lokalnego a turystyka
9
Ustawa o samorządzie województwa wymienia pięć celów strategii rozwoju
lokalnego: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie
i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej,
podnoszenie
poziomu
konkurencyjności
i
innowacyjności
gospodarki
województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, kształtowanie i utrzymanie ładu
przestrzennego.
Wszystkie zdefiniowane ustawowo cele można realizować poprzez rozwój
10
turystyki. Stanowi ona jedno z możliwych rozwiązań w zakresie pobudzania
aktywności gospodarczej na obszarze recepcji. Osiągnięty w ten sposób rozwój
może z kolei przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki obszaru recepcji. Z kolei w dążeniu do przyciągnięcia turystów
i zapewnienia im właściwych wrażeń estetycznych, atrakcyjności architektury,
pożądanej kameralności, niezbędna staje się troska o utrzymanie ładu
11
przestrzennego (m.in. poprzez plan zagospodarowania terenu).
Ze względu na swe liczne możliwości wychowawcze i edukacyjne, turystyka
może również pielęgnować polskość oraz przyczyniać się do rozwoju
i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Uważana jest
ona za funkcję i element kultury oraz czynnik przemian kulturowych, gdyż edukuje
kulturalnie, stymuluje popularyzację dorobku współczesności i dziedzictwa
przeszłości. Może więc wzmocnić postawy patriotyzmu lokalnej społeczności,
pojmowanego jako troska o wspólnotę narodową.
Lepsze zrozumienie lokalnej kultury, historii i zasobów naturalnych, a tym
samym wzrost poczucia własnej tożsamości i dumy to kolejna korzyść będąca
rezultatem rozwoju turystyki na obszarze recepcji. Często miejscowa społeczność
nie zna bowiem wartości turystycznej składników dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego, które obszar posiada, jest nieświadoma własnych zasobów, które
mogłyby zainteresować turystów. Tymczasem zaangażowanie mieszkańców
w proces przygotowania strategii rozwoju turystyki może im pomóc w poznaniu
posiadanych atutów i spojrzeniu na nie z innej perspektywy.
Znacząca jest także rola turystyki w zakresie zachowania wartości dziedzictwa
kulturalnego
dla
przyszłych
pokoleń.
Dostrzegając
zainteresowanie
odwiedzających rodzimą sztuką, muzyką, tańcem, strojami, zwyczajami, a nawet
miejscową kuchnią, mieszkańcy kultywują tradycje swych przodków, chronią je

8

Ibidem, s. 27
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa z późn. zm. (Dz. U. z 2001 roku, nr
142, poz. 1590)
10
W. W. Gaworecki: Turystyka. Warszawa 2007, s. 199-202
11
R. Seweryn: Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego,
„Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, 2002, nr 579, s. 100-101
9
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i popularyzują. W realizacji tego celu kluczową rolę odgrywa lokalna polityka
12
kulturalna.
Reasumując, wszystkie zdefiniowane cele strategii rozwoju lokalnego mają
szansę realizacji właśnie dzięki turystyce. Z kolei w zakresie tej ostatniej niezwykle
istotna rola przypada kulturze, która wskazywana jest aż w dwóch z pięciu celów
ustawowych. Jest to podejście tym bardziej właściwe, że nowe fundusze unijne na
lata 2007-2013 stworzyły możliwość finansowania projektów nie tylko z zakresu
turystyki, ale także ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju
infrastruktury kulturalnej oraz zwiększenia dostępności usług kulturalnych –
w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytet XI
„Kultura i dziedzictwo kulturowe”, na który przeznaczono 576, 4 mln euro (w tym
13
490,0 mln z EFRR).
Wojewódzka strategia rozwoju turystyki – istota i znaczenie
Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest wpływanie, za pomocą
różnorodnych instrumentów, na rozwój społeczno-gospodarczy, w tym także na
rozwój turystyki na terenie województwa. Wśród dostępnych narzędzi
kształtowania polityki turystycznej na szczeblu wojewódzkim istotną rolę odgrywa
14
opracowanie strategii rozwoju turystyki.
Wojewódzka strategia rozwoju turystyki pełni następujące funkcje: jest
programem działania – instrumentem dobrego zarządzania turystyką w regionie
i formalną podstawą umożliwiającą ubieganie się o środki wsparcia z budżetu
państwa oraz programów pomocowych Unii Europejskiej, jako materiał
informacyjny
–
informuje
obecnych
i
potencjalnych
inwestorów
o perspektywicznych kierunkach rozwoju turystyki w województwie oraz wskazuje,
jakie działania powinny podejmować funkcjonujące w podmioty gospodarcze
i instytucje, aby zrealizować oczekiwane priorytety rozwoju, jako materiał
promocyjny – ukazuje walory przyrodnicze, geograficzne, gospodarcze i kulturowe
województwa.
Celem strategii rozwoju turystyki jest budowanie przewagi konkurencyjnej
województwa przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb turystów przebywających
w regionie sezonowo, wymagań środowiska przyrodniczego związanych
z utrzymaniem równowagi ekologicznej regionu oraz potrzeb miejscowej
gospodarki lokalnej społeczności. Ponadto szczegółowe cele jakościowe określone
w strategiach rozwoju regionów powinny dotyczyć: wydłużenia pobytu turystów
i sumy wydatkowanych przez nich pieniędzy bez konieczności zwiększania liczby
przyjętych gości, zwiększenia liczby turystów poza okresami szczytów
wakacyjnych, polepszenia wizerunku regionu i komunikowania się ze światem
zewnętrznym, zwiększenia liczby ponownych wizyt tych samych gości i przyjazdów
innych z polecenia zadowolonych turystów, polepszenia jakości bazy turystycznej
i usług, zapewnienia dodatkowych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych
12

R. Seweryn: Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa (w oparciu o wyniki badań ruchu
turystycznego) W: A. Nowakowska, M. Przydział (red.): Turystyka w badaniach naukowych. Prace
ekonomiczne. Rzeszów 2006, s. 553-554
13
A. Niemczyk, R. Seweryn: Znaczenie kultury w rozwoju obszaru recepcji turystycznej
W: T. Studzieniecki (red.): Dziedzictwo i kultura w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur...,
s. 27-28
14
B. Meyer, D. Milewski (red.): Strategie rozwoju turystyki w regionie, Warszawa 2009, s. 170
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w regionie, zmniejszania negatywnego wpływu turystyki na wrażliwe elementy
środowiska i podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie, wspomagania
tradycyjnej gospodarki rolnej poprzez turystykę, zapewnienia przyjezdnym
kontaktu z autentyczną kulturą miejscową, życiem codziennym, tradycjami
i folklorem obszaru, rozwoju współpracy i partnerstwa w regionie i na zewnątrz,
wspomagania rozwoju rzemiosła, drobnych usług świadczonych przez ludność
miejscową.
Proces planowania strategii rozwoju turystyki w danym województwie być
poprzedzony licznymi analizami dotyczącymi uwarunkowań, potencjału oraz
możliwości jakimi dysponuje region. Opracowana strategia powinna określić
między innymi w jaki sposób optymalnie wykorzystać istniejące zasoby regionalne,
uwzględniając przy tym wszystkie uwarunkowania.
Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim
W województwie śląskim strategicznym dokumentem w obszarze turystyki jest
15
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013. Jest to
opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane przez Górnośląską Wyższą Szkołę
Handlową w Katowicach, na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.
Celem nadrzędnym Strategii jest wzmocnienie gospodarki gmin i tworzenie
miejsc pracy oraz zaspokojenie potrzeb turystów. Do celów jakościowych
w szczególności należy zaliczyć: wydłużenie pobytów turystów w województwie
śląskim, zwiększenie dochodów gmin i powiatów z turystyki w województwie
śląskim, unowocześnienie infrastruktury turystycznej oraz podniesienie poziomu
wiedzy humanistycznej i przyrodniczej, a także promocja wizerunku regionu jako
atrakcyjnego turystycznie.
W dokumencie niejednokrotnie podkreśla się, że województwo śląskie to
obszar o bogatych, różnorodnych walorach kulturowych i przyrodniczych, dający
turystom zarówno krajowym i zagranicznym oraz mieszkańcom regionu możliwości
wypoczynku oraz aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Rozwój
turystyki w województwie śląskim odbywa się w poszanowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań
przyrodniczych i zróżnicowań kulturowych, uznając iż turystka jest istotnym
czynnikiem rozwoju województwa śląskiego tworzącym nowe miejsca pracy dla
mieszkańców. Otwartość i gościnność mieszkańców województwa śląskiego, duże
zróżnicowanie oraz unikalność oferty i usług turystycznych świadczonych na
wysokim poziomie zaspakaja wymagania turystów chętnie powracających by
spędzić tutaj wolne chwile.
Jak inne tego typu dokumenty, strategia zawiera analizę SWOT, opracowaną
na podstawie diagnozy walorów turystycznych, potencjału środowiskowego
i gospodarczego branży turystycznej oraz analizy ankiety przeprowadzonej wśród
gmin. W jej opracowaniu uwzględniono także wyniki przeprowadzonych konsultacji
z przedstawicielami branży turystycznej oraz samorządów lokalnych.

15

Dokument opiera się także o inne strategie: Strategię Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006,
Strategię Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, Strategię Rozwoju Województwa
Śląskiego na lata 2000-2015 oraz Długookresową Strategię Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju
Polska 2025.
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Strategia formułuje sześć celów strategicznych, każdemu przypisując cele
kierunkowe. Zasadniczo zmierzają one do działań w dziesięciu obszarach: badania
rynku oraz monitorowania zjawisk turystycznych, redefiniowania nowych produktów
turystycznych, wdrażania innowacyjności w turystyce i usługach uzupełniających,
pobudzania gospodarki, podnoszenia jakości w turystyce i jej otoczeniu, rozwoju
zasobów ludzkich, rewitalizacji i renesansu miast i miasteczek, współpracy
i partnerstwa publiczno-prywatnego, rozwoju infrastruktury komunalnej
i turystycznej oraz marketingu obszarów recepcji turystycznej.
W zakończeniu podkreśla się, że na obszarze województwa śląskiego
występują sprzyjające warunki (walory i atrakcje oraz infrastruktura) do rozwoju
produktów turystyki markowej. Jednakże, aby spełnić oczekiwania rynków
turystycznych, należy dokonać wielu działań. Niezmiernie ważna jest także
budowa regionalnej platformy współpracy, w tym utworzenie Lokalnych Organizacji
Turystycznych współdziałających ze Śląską Organizacją Turystyczną. Konieczna
jest również sprawnie i nowocześnie funkcjonująca informacja turystyczna.
Turystyka na obszarze województwa winna rozwijać się zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, tzn. przynosić efekty ekonomiczne, nie niszczyć
środowiska przyrodniczego i rozsądnie wykorzystywać walory antropogeniczne
oraz rozwijać się do granic, określonych przyzwoleniem lokalnych społeczności.
Strategia rozwoju turystyki w regionie śląskim ma charakter długofalowego
programu działania w obszarze gospodarki turystycznej. Stanowi podstawę
dobrego zarządzania regionem w sektorze turystyki. Kluczową rolę przypisano
zagadnieniom budowy silnych, zintegrowanych produktów turystycznych
w województwie, w tym zarówno ich kreacji, jak i efektywnego wdrażania. Strategia
także rozwija i porządkuje bardzo ważne postulaty oraz zapisy związane
z potrzebą kreowania konkurencyjnej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej
województwa śląskiego.

Streszczenie:
Obecnie turystyka pełni coraz większą rolę w rozwoju regionalnym. Po
pierwsze, przyczynia się do podniesienia poziomu życia mieszkańców, którzy
mogą czerpać zyski z przyjazdów turystów, a po drugie, służy promocji regionu.
Wizerunek turystyczny regionu realizowany jest za pomocą wojewódzkiej strategii
rozwoju. Niniejszy artykuł prezentuje jej znaczenie. Strategia rozwoju turystyki
w regionie śląskim ma charakter długofalowego programu działania w obszarze
gospodarki turystycznej. Stanowi podstawę dobrego zarządzania regionem
w sektorze turystyki. Kluczową rolę przypisano zagadnieniom budowy silnych,
zintegrowanych produktów turystycznych w województwie, w tym zarówno ich
kreacji, jak i efektywnego wdrażania. Strategia także rozwija i porządkuje bardzo
ważne postulaty oraz zapisy związane z potrzebą kreowania konkurencyjnej
infrastruktury turystycznej i paraturystycznej województwa śląskiego.

16

Cele strategiczne odnoszą się do rozwoju produktów markowych w województwie śląskim: turystyki
biznesowej, turystyki miejskiej i kulturowej, turystyki na obszarach wiejskich, turystyki tranzytowej
i przygranicznej oraz turystyki specjalistycznej.
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Summary
Nowadays tourism plays graeter and greater role in the
regional
development. First, it makes grow the level of people‟s life, those people that can
get profits from tourists. Second, it helps to promote the region. The touristic
scheme of the region is released with the help of Province‟s developing strategy.
This article presents its meaning. The tourist developing strategy of Silesia region
is a longtime program of activities in the branch of touristic industry. It is the basis
of good touristic managing in the region. The key role is given to the tasks of
building of powerful, integrated touristic products, their creation and effective
introduction. This strategy also develops and keeps in order very important tasks
connected with need of creation of competitive touristic and paratouristic
infrastructure in Silesia Province.
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Magdalena GIERS
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ZNACZENIE CZASU WOLNEGO DLA ROZWOJU PSYCHICZNEGO
DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ SZKOLNĄ
Wstęp
Sześcioletnie dzieci znajdują się na bardzo ważnym dla ogólnego rozwoju
etapie. Aktywność podejmowana w tym okresie wywiera długotrwały wpływ na
dalszy rozwój fizyczny, psychiczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny.
Szczególne znaczenie przypisywane jest działaniom w czasie wolnym, jako że
dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego posiadają go stosunkowo dużo.
Niniejszy artykuł podejmuje się zadania wyznaczenia (na podstawie
przeprowadzonych badań) oraz przeanalizowania wpływu najpopularniejszych
sposobów spędzenia czasu wolnego na rozwój psychiczny dzieci. Podkreśla
również rolę prawidłowo wykorzystanego czasu wolnego na wszechstronny rozwój
dojrzewającego organizmu oraz kształtowanie zdrowia rozumianego zgodnie
z ujęciem proponowanym przez Światową Organizację Zdrowia jako ogólny
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.
Rozwój psychiczny dzieci
Wczesne lata szkolne, począwszy od szóstego roku życia, pociągają za sobą
liczne, aczkolwiek relatywnie powolne zmiany w rozwoju fizycznym, umysłowym,
psychicznym oraz społecznym prowadzące do osiągnięcia stanu dojrzałości
szkolnej. Dziecko będące w trakcie procesu dojrzewania jest wrażliwe na wszelkie
oddziaływania zewnętrzne, które mogą modyfikować kierunek i dynamikę zmian
w jego rozwoju. Cechami podstawowymi rozwoju dziecka są: niezależność
1
emocjonalna, wiara w siebie i ciekawość świata.
Dziecko sześcioletnie znajduje się na takim etapie rozwoju, który jest
szczególnie korzystny dla jego rozwoju. W tym czasie osiąga bowiem pewną
stabilizację psychiczną, jest radosne i beztroskie. Wykazuje duże zainteresowanie
otaczającą rzeczywistością. Jest szczególnie podatne na różnorodne
2
oddziaływania wychowawcze.
Rozwój umysłowy związany jest ze zdobywanymi doświadczeniami
w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym. Dzieci w wieku szkolnym
wykazują się coraz bardziej zaawansowanym poziomem rozwoju poznawczego.
Według typologii Jeana Piageta sześciolatki znajdują się jeszcze w stadium
myślenia przedoperacyjnego. Ich myślenie jest intuicyjne, kształtowane przez
bezpośrednie spostrzeżenia i doświadczenia. Cechuje je egocentryzm oraz
centracja, czyli koncentracja na jednej, najbardziej wyróżniającej się właściwości
obiektu z jednoczesnym pominięciem innych cech. Zaczynają się kształtować
1
2

B. Wilgocka-Okoń: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003, s. 20, 81
Tamże, s. 75-79
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pojęcia stałości ilości, kształtu, wielkości, masy i objętości. Dzieci opanowują
podstawowe działania matematyczne. Wzrasta także ich umiejętność
prawidłowego posługiwania się językiem, poprzez nabywanie nowych słów oraz
3
budowanie zdań coraz bardziej rozwiniętych i złożonych.
W wieku szkolnym następują także znaczące zmiany w rozwoju osobowości
oraz w rozwoju społecznym. Dzieci zdobywają poczucie osobistej świadomości
oraz większą dojrzałość emocjonalną. Stają się coraz bardziej niezależne
i samowystarczalne. Przeżywają szerokie spektrum emocji i uczuć. Nawiązują
4
wiele nowych znajomości i uczą się współżycia w grupie rówieśników.
Przed ukończeniem siódmego roku życia u dzieci kształtuje się stosunek
do samego siebie i otoczenia, który zależy od rodzaju doświadczeń dziecka
w kontaktach ze światem, a szczególnie jego obrazu w percepcji dziecka. Obraz
świata jest w tym okresie oparty na spostrzeganiu charakteryzującym się prostotą
i schematycznością oraz globalnością, łatwością do uogólniania. Dzieci często
przejawiają orientację typu „tu i teraz”, skupiając się jedynie na wydarzeniach
aktualnie rozgrywających się. Z trudnością wyciągają wnioski z zachowań
w przeszłości i nie potrafią jeszcze skutecznie przewidywać długofalowych skutków
5
zachowań i zdarzeń.
Emocjonalność dziecka jest jeszcze niestała i chwiejna, łatwo ulega
pobudzeniu. Duża wrażliwość niedojrzałego systemu nerwowego w połączeniu
z małą zdolnością do poznawczego objęcia szybko pojawiających i zmieniających
się wrażeń sprawia, że ulega on przeciążeniu w przypadku nadmiaru bodźców,
z jakim mamy do czynienia między innymi w wielu bajkach i programach
6
telewizyjnych oraz w grach komputerowych. Poczucie bezpieczeństwa, przyjazne
ustosunkowanie do ludzi i przyrody, zainteresowanie i chęć poznania świata,
aktywność twórcza, wiara we własne możliwości zależą nie tylko od wiedzy
o świecie, ale także od charakteru powstałych z nim skojarzeń emocjonalnych.
Prawidłowy
rozwój
psychiczny
wymaga
warunków
sprzyjających
kształtowaniu się niezbędnych do optymalnego funkcjonowania człowieka
właściwości psychicznych (intelektualnych i emocjonalnych). Na rozwój dziecka
największy wpływ wywierają przekonania i oddziaływania rodziców, szkoły
7
i rówieśników.
Bardzo trudno jest oddzielić rozwój a zarazem zdrowie psychiczne
od fizycznego. Myśli, emocje i nastroje mogą mieć znaczący wpływ na wystąpienie
różnych schorzeń somatycznych, na ich przebieg oraz radzenie sobie z nimi.
8
Nastrój i wsparcie społeczne wpływają zatem na funkcjonalny stan zdrowia.
Światowa Organizacja Zdrowia opracowała definicję zdrowia, podkreślając
znaczenie pełnego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego.

3

J.S. Turner, D.B. Helms: Rozwój człowieka. Warszawa 1999, s. 287-307
Tamże, s. 308-327
5
A. Gałkowska: Oddziaływanie telewizyjnych obrazów przemocy w świetle literatury. Lublin 2002,
s. 206-208
6
Tamże, s. 208
7
K. Wrześniewski: Wybrane zagadnienia psychologii zdrowia w aspekcie promocji zdrowia. Warszawa
1999, s. 267
8
Tamże, s. 265
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Uwzględnia przy tym tendencję do całościowego ujmowania zdrowia
9
somatycznego i psychicznego.
Mając na uwadze powyższe można wysunąć wniosek, iż na zdrowie fizyczne
i rozwój psychiczny sześcioletnich dzieci szczególne znaczenie mają
podejmowane przez nie aktywności.
Sposoby spędzania wolnego czasu
Biorąc pod uwagę fakt, iż sześcioletnie dzieci spędzają w szkole lub
w przedszkolu zaledwie kilka godzin dziennie, ogromne znaczenie zyskuje sposób,
w jaki spędzają pozostały, wolny czas.
Działalność w czasie wolnym stanowi jedną z zasadniczych dziedzin
aktywności ludzkiej. Według Tadeusza Wujka (1960) czas wolny ucznia jest to
„czas, który pozostał mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych,
w którym może on wykonywać czynności według swego upodobania, związane
z wypoczynkiem, rozrywką, zaspokojeniem swoich szczególnych zainteresowań”.
Znaczenie czasu wolnego podkreślał B. Chmielewski (1960), mówiąc, iż stanowi
on „trzeci rodzaj działalności człowieka, różny od czynności produkcyjnej
i obowiązków społecznych”. Natomiast Joffre Dumazedier, przewodniczący
Międzynarodowej Grupy Nauk Społecznych do Spraw Czasu Wolnego powołanej
przez UNESCO, twierdzi, iż jest to „zespół zajęć, którym jednostka oddawać się
może z własnej woli bądź dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź też dla rozwoju
swych wiadomości, dla zainteresowanego kształcenia się lub dla swego
dobrowolnego uczestnictwa w życiu społecznym, po wyzwoleniu się od
10
obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych”.
W literaturze przedmiotu napotkać można wiele funkcji przypisywanych
czasowi wolnemu, wśród nich znajdują się:
- edukacyjne – bezinteresowne, niewymuszone poszerzanie własnych
horyzontów umysłowych, dokształcanie się, zaspokajanie potrzeb
poznawczych, wiedzy i nowych doświadczeń;
- wychowawcze – przyswajanie norm światopoglądowych, zachowania
i współżycia;
- integracyjne – spajające grupy rodzinne i rówieśnicze, zaspakajające
potrzeby przynależności, uznania i osiągnięć;
- rekreacyjne – pozwalające na odpoczynek psychiczny i fizyczny;
- kulturalne – tworzenie i przyswajanie wartości kulturowych,
- kompensacyjne – wyrównanie niezaspokojonych potrzeb w pracy
11
zawodowej i innych układach życiowych.
Spośród wielu funkcji, jakie pełni czas wolny najistotniejszą się wydaje
tworzenie warunków do psychofizycznego rozwoju człowieka poprzez:
- zapewnienie mu wypoczynku, regeneracji sił fizycznych i psychicznych;
- umacnianie jego podmiotowości i rozwijanie osobowości.
Za sposób dysponowania czasem wolnym dzieci dużą odpowiedzialność
ponoszą ich rodzice, którzy powinni zachęcać swoje dzieci do podejmowania
aktywności wspierających wszechstronny rozwój oraz unikania zachowań
9

K. Dąbrowski: Co to jest zdrowie psychiczne? Warszawa 1981, s. 27
A.Roykiewicz: Psychohigieniczne funkcje czasu wolnego. Warszawa 1981, s. 234-237
Tamże, s.237-238
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destrukcyjnych. Powinni oni mieć na uwadze racjonalne wykorzystanie wolnego
czasu na odpoczynek i zabawę, rozwijanie zainteresowań, uczestnictwo w życiu
12
kulturalnym i społecznym.
Dobrze wykorzystany czas wolny jest warunkiem niezbędnym prawidłowego
rozwoju psychicznego i jednocześnie umożliwia utrzymanie zdrowia psychicznego.
Wiele pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu wpływa na zaspokojenie
potrzeb poznawczych, wolności wyboru, współżycia z ludźmi, formowania postaw
moralnych, nowych doświadczeń, twórczości, walki i niebezpieczeństw, wrażeń
i satysfakcji. Dla rozwoju psychicznego i utrzymania zdrowia niezbędna jest
rekreacja czynna, którą jest świadomie podejmowane i wykonywane zajęć, takich
13
jak: sport, turystyka, gry i zabawy, spotkania towarzyskie.
Pokrótce omówię najczęstsze formy spędzania wolnego czasu oraz ich wpływ
na rozwój psychiczny dzieci sześcioletnich.
Wyniki przeprowadzonych badań
W pierwszym kwartale 2010 roku na terenie Ośrodka Promocji Zdrowia
i Sprawności Dziecka w Gdańsku przeprowadziłam badania ankietowe, w których
wzięło udział 112 rodziców dzieci rozpoczynających edukację szkolną.
Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu spędzania
wolnego czasu przez ich dzieci. Kolejnym zadaniem było określenie, którą
z wymienionych aktywności dziecko uprawia najczęściej, a którą najrzadziej.
Uzyskane wyniki potwierdziły pierwotne przypuszczenia dotyczące
najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu przez dzieci. Wśród
najczęściej wymienianych przez rodziców aktywności znajdywały się:
- zabawa;
- oglądanie telewizji oraz granie w gry komputerowe;
- uprawianie sportu;
- nauka;
- obowiązki domowe.
Dodatkowa nauka w czasie wolnym od zajęć szkolnych, odrabianie lekcji oraz
proste obowiązki domowe (tj. ścielenie łóżka, sprzątanie własnego pokoju,
nakrywanie do stołu, karmienie zwierząt itp.) zajmują dzieciom stosunkowo
niewiele czasu.
Poszerzanie wiedzy, odrabianie zadań domowych, ćwiczenie i udoskonalanie
poznanych w szkole i przedszkolu umiejętności to czynności, które prawie 20 %
dzieci wykonuje codziennie. Z kolei 8 % dzieci w ogóle nie poświęca swojego
wolnego czasu na naukę poza szkołą. Zdecydowana większość dzieci– 60% –
doskonali swoje umiejętności i wiedzę kilka razy w tygodniu. Powyższe dane dla
lepszego zobrazowania prezentuje graficzny wykres (rys.1).
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H. Piotrowska: Teoretyczne podstawy rekreacji. Warszawa 1994, s. 12
A. Roykiewicz: Psychohigieniczne funkcje… op. cit., s. 239-244
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Rysunek nr 1. Rozkład czasu wolnego dzieci sześcioletnich przeznaczanego
na dodatkową naukę
Źródło: opracowanie własne
Biorąc pod uwagę fakt, iż z reguły początkowe próby zapoznania dzieci
z nauką czytania, pisania i liczenia podejmowane są w formie zabawy, sprawiają
one dzieciom wiele przyjemności, a prawidłowe rozwiązanie zadania dostarcza
satysfakcji i poczucia kompetencji. Dodatkowa nauka w domu nie tylko przyczynia
się do zdobywania coraz to lepszych osiągnięć w szkole. Ćwiczenie powyższych
umiejętności ma dodatkowo duży wpływ na kształtowanie się pozytywnej
samooceny i wiary we własne umiejętności. Dzieci zdobywają w ten sposób
większą pewność siebie oraz uczą się systematyczności i cierpliwości.
Podobnie do rozkładu czasu wolnego przeznaczanego na dodatkową naukę
przedstawia się kwestia obowiązków domowych. 61% dzieci regularnie, kilka razy
w tygodniu aktywnie uczestniczy w zajęciach domowych, pomagając rodzicom.
Zaledwie 12% dzieci wykonuje te czynności codziennie, przeważnie nie zajmuje im
to więcej niż pół godziny. Natomiast 9% dzieci nie ma żadnych, nawet
najprostszych obowiązków. Zebrane dane przedstawia poniższy wykres (rys. 2.).
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Rysunek nr 2. Rozkład czasu wolnego dzieci sześcioletnich przeznaczanego
na obowiązki domowe
Źródło: opracowanie własne
Codzienne wykonywanie prostych obowiązków domowych nie tylko odciąży
rodziców i przyczyni się do większego porządku w mieszkaniu. Ważniejsze
znaczenie ma to dla rozwoju psychicznego dziecka. Dzieci, które posiadają swoje
stałe obowiązki, uczą się odpowiedzialności, systematyczności oraz dbania
o rzeczy własne, jak też i o wspólne dobro. Wysiłek włożony w wykonanie prostych
czynności porządkowych procentuje w postaci uczucia satysfakcji z osiągniętego
rezultatu. U dzieci, które regularnie dbają o porządek w swoim pokoju, wzrasta
również poczucie sprawczości i wpływu na własne życie. Dziecko poprzez
układanie zabawek, ubrań czy przyborów szkolnych uczy się także podstaw
klasyfikacji zbiorów. Segregując swoje rzeczy, ma szansę zadecydować, którymi
zabawkami nie chce się już bawić, czy z których ubrań już wyrosło. Kształtuje to
umiejętność podejmowania decyzji. Poprzez poznanie trudów codziennych
obowiązków, dzieci mają także możliwość docenienia wysiłków rodziców oraz
większego poszanowania ich pracy.
Dzieci rozpoczynające edukację szkolną zdecydowanie najwięcej czasu
wolnego przeznaczają na różnego rodzaju rozrywki. Tradycyjnie jedną
z najpopularniejszych form aktywności w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
jest zabawa. Większość dzieci bawi się samodzielnie lub z rodzeństwem
i przyjaciółmi każdego dnia. Ilość czasu, jaką poświęcają codziennie na zabawę,
waha się od pół godziny (29% dzieci), godziny (25%) do dwóch i więcej (24%
dzieci). Co zaskakujące 6% dzieci wcale się nie bawi. Wyniki dla lepszego
zobrazowania przedstawione zostały także na wykresie (rys. 3.).
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Rysunek nr 3. Rozkład czasu wolnego dzieci sześcioletnich przeznaczanego
na zabawę
Źródło: opracowanie własne
Swobodna zabawa jest czynnością, która pozytywnie wpływa na rozwój
psychiczny dzieci. Intensywnie kształtuje wyobraźnię i pozwala na przyjmowanie
różnych ról. Wspólna zabawa natomiast przyczynia się do rozwoju relacji
interpersonalnych. Korzyści, jakie płyną z podejmowania zabawy, obejmują także
zdobywanie umiejętności twórczego myślenia oraz negocjacji i rozwiązywania
konfliktów, które mogą pojawić się w przypadku zabaw zespołowych.
Niepokojące wyniki uzyskane zostały natomiast w zakresie uprawiania sportu
przez dzieci sześcioletnie. Zaledwie 20 % dzieci ćwiczy raz lub kilka razy
w tygodniu. Jedynie 19% dzieci poświęca na aktywność fizyczną minimalną,
zalecaną ilość czasu dziennie. Z kolei 16% dzieci uprawia sport co najmniej
godzinę dziennie. Niestety większość dzieci (45%) nie wykonuje żadnych ćwiczeń
fizycznych (na zajęciach zorganizowanych lub indywidualnie, z rodzicami).
Poniższy wykres (rys. 4.) prezentuje zebrane wyniki.
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Rysunek nr 4. Rozkład czasu wolnego dzieci sześcioletnich przeznaczanego
na aktywność fizyczną
Źródło: opracowanie własne
Profesjonalne uprawianie dyscyplin sportowych czy chociażby zwykłych
ćwiczeń gimnastycznych w domu oprócz niewątpliwego wpływu na zdrowie oraz
wzrost sprawności i wydolności fizycznej, ma również szereg innych atrybutów,
które są szczególnie ważne ze względu na rozwój psychiczny dziecka. Regularne
ćwiczenia wpływają na umocnienie systematyczności, a wkładany w nie wysiłek
fizyczny pozwala także na pokonywanie własnych słabości i daje przekonanie
o skuteczności swoich działań. Sport często stwarza wiele okazji do budowania
adekwatnego poziomu ambicji oraz uczy zdrowej rywalizacji. Konkurencje
sportowe przynoszą różnorodne korzyści – z jednej strony pozwalają cieszyć się
wygraną dostarczając poczucia satysfakcji, a z drugiej uczą godnego znoszenia
porażek.
Ostatnią z rozpatrywanych w niniejszym badaniu aktywności podejmowanych
w wolnym czasie przez dzieci rozpoczynające edukację szkolną jest wypoczynek
bierny przed ekranem telewizora bądź monitora. Na oglądanie bajek i programów
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz granie w gry komputerowe większość
dzieci (60%) znajduje czas codziennie, z czego 10% dzieci nawet powyżej dwóch
godzin dziennie. Tylko 11% dzieci nie uznaje tego rodzaju rozrywki. Dokładny
rozkład uzyskanych wyników przedstawia poniższy wykres (rys. 5.).
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Rysunek nr 5. Rozkład czasu wolnego dzieci sześcioletnich przeznaczanego
na oglądanie telewizji i granie w gry komputerowe.
Źródło: opracowanie własne
Gry komputerowe oraz programy telewizyjne stanowią często punkt sporny
w dyskusjach na temat ich wpływu na rozwój psychiczny dzieci. Przeważnie
podkreśla się ich negatywny wpływ na zdrowie młodych odbiorców. Bierne
oglądanie telewizji czy długotrwałe przesiadywanie przed komputerem ogranicza
ruch i aktywność fizyczną, a także negatywnie wpływa na rozwój emocjonalny
i społeczny dzieci. Jednakże odpowiednio dobrane gry i programy mogą przynosić
także pewne korzyści, takich jak rozwijanie refleksu, koncentracji i podzielności
uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a w przypadku programów edukacyjnych
również wzrost wiedzy i umiejętności przydatnych w szkole.
Poznawszy najpopularniejsze sposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci
stojące na progu edukacji szkolnej, warto dokładniej rozważyć ich znaczenie oraz
konsekwencje (zarówno pozytywne, jak i ewentualne zagrożenia) dla dalszego
rozwoju psychicznego.
Zabawa
Zabawy i gry występują na każdym etapie życia człowieka i znacząco
determinują rozwój osobniczy. Szczególnie istotny wpływ w tym zakresie
obserwuje się u dzieci, kiedy zabaw jest najwięcej, a rozwój najbardziej
dynamiczny. Sprzyja to ogólnemu wychowaniu, pomaga sprostać wymaganiom
szkolnym oraz stawianym w życiu codziennym zadaniom, a także motywuje do
dalszej aktywności. Dzięki uczestnictwu w zabawie dziecko ma szansę wyrazić
swobodnie swoje zainteresowania, wykorzystując do tego pełną gamę myśli
i ruchów. Związany z zabawą ruch poprawia stan zdrowia fizycznego, wspomaga
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umiejętności i uzdolnienia ruchowe oraz pomaga właściwie kierować dalszym
rozwojem. Wzbogaceniu ulega także zdrowie psychiczne, głównie przez
wspomnianą możliwość wyrażenia siebie, osiągnięcia sukcesu, lecz również dzięki
14
obcowaniu z rówieśnikami oraz poznawaniu nowych sytuacji i osób.
Dzieciństwo jest okresem, na który przypada największy rozwój zabawy. Lew
Wygotski (1966) największą rolę przypisywał zabawie między trzecim a siódmym
rokiem życia dziecka. Zabawa poprzez naśladownictwo i eksperymentowanie
dostarcza nowych doświadczeń i wiedzy oraz ułatwia nawiązywanie nowych
15
kontaktów społecznych.
Właściwości charakterystyczne dla zabawy to między innymi:
- wykonywane dla przyjemności działania;
- umożliwienie realizacji potrzeb niemożliwych lub utrudnionych do
zaspokojenia w rzeczywistości, tworzenie świata subiektywnego, opartego
na własnych wyobrażeniach i marzeniach;
- czerpanie swej treści z życia społecznego;
- twórczy charakter działań;
16
- działania uporządkowane przez pewne reguły i zasady.
Nawet najprostsze zabawy niosą pozytywne efekty dla rozwoju dziecka,
bowiem ułatwiają mu przystosowanie do jego biosfery, czyli opanowanie tych
czynności, które umożliwią zachowanie aktywnej postawy wobec otoczenia
przyrodniczego i społecznego. Z punktu widzenia rozwoju fizycznego, zabawy
umożliwiają wszechstronne opanowanie ruchów własnego ciała, poznanie ruchów
i własności innych ciał oraz zharmonizowanie ruchów własnego ciała z ruchami
innych. Natomiast wpływ zabaw na rozwój psychiczny polega na kształceniu
zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu, równowagi, temperatury,
kinestetycznego), wyższych zdolności poznawczych (pamięci, uwagi, zmysłu
obserwacji, wyobraźni, myślenia), jak również przyczynia się do poszerzania
zasobu wiedzy oraz rozwoju mowy. Z kolei aspekt społeczny zabaw sprowadza się
do nawiązywania nowych kontaktów i utrzymywania relacji z rówieśnikami, jak
17
również do odgrywania ról społecznych.
Kształtowaniu się więzi społecznych przede wszystkim sprzyjają gry i zabawy
zespołowe. Przygotowują one dzieci do przestrzegania reguł, umożliwiają nabycie
umiejętności współżycia i współdziałania. W przypadku powstania konfliktów
interpersonalnych, pozwalają dzieciom na samodzielne znalezienie skutecznych
metod ich łagodzenia i rozwiązywania.
Sport i gry zespołowe
Dzieci sześcioletnie uzyskują kontrolę nad nowymi zdolnościami
motorycznymi, doskonalą te, których nie były w stanie opanować we
wcześniejszych etapach rozwoju, wzrasta ich ogólna koordynacja i równowaga,
następuje też udoskonalenie różnych form aktywności fizycznej. Prawidłowy rozwój
mięsni powoduje wzrost precyzji ruchów, ich szybkości, siły i wytrzymałości.
14

R. Wieczorek: Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą.
Warszawa 2000, s. 8-9
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Powyższe osiągnięcia pozytywnie wpływają na kształtowanie się obrazu Ja oraz
18
akceptacji przez rówieśników.
Rozwój
motoryczny
dzieci
rozpoczynających
obowiązek
szkolny
charakteryzuje silna potrzeba ruchu, zwana często „głodem ruchu”. Dzieci są
w tym okresie bardzo ruchliwe, zdolne do długotrwałej aktywności, a ich ruchy są
często zbyt obszerne. Celem owej nadruchliwości jest zmaksymalizowanie
działania bodźców ruchowych, stanowiących stymulator rozwojowy dla organizmu
oraz wyposażenie dziecka w umiejętności i doświadczenia motoryczne. Jednakże
warto podkreślić, iż aktywność fizyczna dzieci w znacznym stopniu różni się od
aktywności człowieka dorosłego. Mimo, iż dziecko dzięki mechanizmowi
samoregulacji wysiłku z łatwością pokonuje długie dystanse biegając swobodnie
po podwórku, nie jest w stanie pokonać krótszego odcinka maszerując razem
z rodzicem. Monotonny spacer jest dla dziecka zbyt męczący, a jednocześnie zbyt
nużący. Dziecko sześcioletnie przejawia stosunkowo słabą zdolność do
długotrwałej koncentracji na jednej czynności. Potrzeba częstych zmian
i urozmaicenia prawdopodobnie stanowi przyczynę słabej wytrwałości
w jednostajnych czynnościach. Mechanizmem służącym podtrzymywaniu podjętej
aktywności jest radość z opanowania nowych ruchów, ich precyzji i skuteczności.
Stanowi ona element tworzący pamięć ruchową i składnia do wielokrotnego
powtarzania danej czynności, co sprzyja szybkiemu uczeniu się złożonych
19
ruchów.
Ćwiczenia fizyczne, ruch i sport rekreacyjny stanowią istotny czynnik
w utrzymaniu zdrowia, profilaktyce i terapii wielu chorób. Ruch jest biologiczną
potrzebą i elementarną podstawą zdrowia psychicznego i fizycznego. Ograniczenie
aktywności ruchowej, obok niewłaściwego i nadmiernie kalorycznego żywienia,
stanowi główną przyczynę powstania i rozwoju chorób metabolicznych i wielu
innych zaburzeń. W organizmach pozbawionych ruchu zachodzą procesy
patologiczne powodujące choroby i przyśpieszony proces starzenia się. Praca
mięśni i ruch są niezbędne do utrzymania sprawności i wydolności psychofizycznej
oraz prawidłowego rozwoju. Aktywność fizyczna jest niezmiernie potrzebna
zwłaszcza w dzieciństwie, gdyż gwarantuje prawidłowy wzrost oraz harmonijny
20
rozwój ciała, zapobiegając powstawaniu wad postawy.
Zbyt mała ilość aktywności fizycznej i niezaspokojenie rozwojowej potrzeby
ruchu skutkuje częstymi zaburzeniami czynności całego organizmu, zakłóceniami
w działaniu układu nerwowo-hormonalnego, zaburzeniami metabolicznymi oraz
zaburzeniami psychosomatycznymi. Odpowiedni poziom wysiłku fizycznego
natomiast wpływa nie tylko na zwiększenie sprawności i wydolności, lecz także
zwiększa odporność układu nerwowego na szkodliwe bodźce zewnętrzne (np.
hałas, zanieczyszczenia, zbyt szybkie tempo życia, rywalizacja, konflikty, sytuacje
21
stresowe) oraz pomaga zachować dobre samopoczucie.
Układ mięśniowy człowieka jest ściśle powiązany z układem nerwowym. Stan
psychiczny poprzez nerwowy układ autonomiczny wpływa tym samym na napięcie
mięśniowe mięśni szkieletowych, gładkich i gruczołów. Systematyczne uprawianie
18
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ćwiczeń fizycznych ma pozytywny wpływ na układ nerwowy i cały organizm,
pozytywnie oddziałuje na pracę serca i ciśnienie krwi oraz przemianę materii.
Ponadto
zwiększa
wrażliwość
analizatorów
wzrokowych,
słuchowych
22
i kinestetycznych, a także usprawnia koordynację ruchową.
Umiarkowany wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na zdrowie psychiczne,
bowiem przyczynia się on do rozładowania nadmiernych obciążeń
psychoemocjonalnych, a także wpływa na zmniejszenie poziomu lęku. Ponadto
wpływa na poprawę snu i ułatwia zasypianie. Systematyczne uprawianie ćwiczeń
powoduje wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, lepszą
23
ocenę własnego samopoczucia oraz umocnienie adekwatnej samooceny.
Dzieci w wieku szkolnym chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych,
a szczególnie w grach zespołowych. Aktywny udział w działaniu drużynowym nie
tylko wzmacnia koordynację, zręczność i koncentrację, ale także uczy zasad
współpracy oraz stwarza okazję do rozwijania fizycznej i umysłowej sprawności
opartej na współzawodnictwie. Uczy również zasad zdrowej rywalizacji oraz
radzenia sobie z niepowodzeniami i trudnościami. Wspólne wygrane podwyższają
pozytywną samoocenę oraz ocenę przynależnej drużyny, a także zwiększają
24
zaufanie do jej członków.
Podczas sportowych gier zespołowych, każde dziecko wchodzące w skład
drużyny, odczuwa pragnienie jak najlepszego wykonania zadania, gdyż wie, iż od
wysiłku i umiejętności poszczególnych członków zależy zwycięstwo całego
zespołu. Kształtujące się poczucie wspólnoty sprawia, iż dzieci o wiele bardziej
cieszą się z sukcesu własnej drużyny niż ze składających się na niego własnych
działań. Kolejną zaletą cechą gier zespołowych jest wpajanie dzieciom
25
poszanowania porządku i wdrażanie zasad czystej i uczciwej gry.
Regularne zajęcia sportowe wywierają pożądane rezultaty na rozwój
psychiczny dzieci, poprzez wyćwiczenie w nich wytrwałości i dyscypliny
wewnętrznej, silnej woli, systematyczności oraz umiejętności panowania nad
26
sobą.
Wysoki poziom ogólnej wydolności fizycznej w młodości oraz utrzymanie
dobrej kondycji w ciągu całego życia stanowi ochronę przed chorobami
27
cywilizacyjnymi przyśpieszającymi proces starzenia i umierania. .
Telewizja i gry komputerowe
Liczne badania socjologiczne wykazują, iż w wielu polskich rodzinach
dominuje bierny sposób spędzania czasu wolnego, polegający głównie na
28
oglądaniu telewizji. Dzieci, które na zasadzie naśladownictwa czerpią wzorce
zachowań z obserwacji rodziców, również bardzo często oddają się wspomnianej
czynności. Racjonalnie dobrane programy telewizyjne odpowiednie dla wieku
i poziomu rozwoju poznawczego, mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój osobowości
oraz zasób posiadanych informacji. Jednakże bierne, wielogodzinne oglądanie
22
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telewizji oraz związane z tym długotrwałe pozostawanie w bezruchu, zamiast
29
korzyści, przynosi wiele niepożądanych konsekwencji.
Zarówno programy telewizyjne, jak i gry komputerowe wywierają znaczący
wpływ wychowawczy na młodych odbiorców, szczególnie małe dzieci, które są
w okresie najszybszego rozwoju oraz kształtowania się osobowości, postaw
i wartości. Oddziaływanie telewizji i gier dotyczy różnych aspektów życia, między
innym zdrowia fizycznego, postawy ciała, ostrości wzroku, a także zasobu
wiadomości, sposobu myślenia i wyobraźni. Media wywierają bardzo silny wpływ
na rozwój psychiczny, między innymi poprzez zwiększanie tendencji do
naśladowania zaprezentowanych zachowań agresywnych.
Dzieci spędzając większość wolnego czasu na oglądaniu telewizji,
jednocześnie są pozbawione innych źródeł informacji, wobec czego często
wykazują problemy z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości, między innymi, dlatego
że współczesne bajki charakteryzują się zmniejszonym realizmem oraz brakiem
logicznych konsekwencji. Młodzi widzowie posiadają także błędne przekonanie
o szerokim rozpowszechnieniu negatywnych zachowań wśród ludzi, co pośrednio
zwiększa poziom lęku i poczucia zagrożenia ze strony innych. Dzieci często
szybko i bezrefleksyjnie przyswajają prezentowane w telewizji stereotypowe
przekonania. Większość programów telewizyjnych oraz liczne reklamy wpływają na
30
kształtowanie się nastawienia konsumpcyjnego i gloryfikacji dóbr materialnych.
Psychologiczne skutki oglądania programów telewizyjnych oraz grania w gry
komputerowe, które często są nasycone silnymi emocjami (strachem, złością,
gniewem, bólem) polegają głównie na desensytyzacji, czyli znieczuleniu,
zobojętnieniu uczuciowym na zachowania niepożądane (na przykład agresję).
Wiele gier, bajek i programów telewizyjnych zawiera szybko zmieniające się sceny
akcji, pełne są jaskrawych kolorów i trzymającej w napięciu muzyki. Wpływa to na
wzrost pobudzenia emocjonalnego widzów i graczy.
Antonina Gurycka (1979) twierdzi, iż wpływ mediów następuje w drodze
podawania wzorów, nadawania znaczeń emocjonalnych, treningu oraz prowokacji
sytuacyjnej. Dzieci wykazują naturalną tendencję do naśladowania zachowań,
przekonań i sposobu wysławiania się ulubionych bohaterów, zatem ważne jest, by
miały możliwość oglądania pozytywnych wzorców. Większość przekazów
medialnych (także tych, kierowanych bezpośrednio do najmłodszych widzów)
zawiera pokaźne pokłady agresji i przemocy, przyczyniając się jednocześnie do
31
kształtowania się obojętności na cierpienie innych ludzi.
Siła oddziaływania mediów (telewizji i gier komputerowych) uzależniona jest
od:
- czasu im poświęcanego, który jest jednocześnie czasem, kiedy dziecko nie
wykonuje innych korzystnych dla niego czynności np. aktywności ruchowej;
- sposobu przekazu treści (bierny odbiór przekazu w przypadku oglądania
programów telewizyjnych lub aktywne kreowanie wirtualnej rzeczywistości
w grach komputerowych);

29
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- jakości przekazywanych treści, która jest z reguły nasycona obrazami
32
przemocy i agresji.
Liczne badania empiryczne potwierdziły hipotezę o negatywnym wpływie
mediów na rozwój psychiczny dzieci. Główne wnioski, jakie można z nich
wyciągnąć sugerują, iż:
- oglądanie telewizji przez dzieci negatywnie wpływa na ich myślenie
abstrakcyjne i wyobraźnię przestrzenną;
- pod wpływem oglądania licznych obrazów przemocy, dzieci stają się
niewrażliwe i obojętne, bowiem zbyt duża liczba szybko następujących po
sobie wrażeń, uniemożliwia ich zasymilowanie, przez co obniża poziom
wrażliwości i zaangażowania w oglądane sceny;
- gry komputerowe przyczyniają się do wzrostu agresji fizycznej i słownej,
negatywizmu, podejrzliwości, uraźliwości i drażliwości i jednocześnie do
spadku wrażliwości moralnej.
Ponadto systematycznie zwiększająca się ilość czasu spędzanego przez
dzieci przed ekranem telewizora bądź komputera powoduje, iż zaniedbują one
33
swoje codzienne obowiązki oraz napotykają trudności w nauce szkolnej.
Telewizja i gry komputerowe oprócz licznych zagrożeń dla prawidłowego
rozwoju dzieci, mają także pewne pozytywne cechy. Pomagają między innymi
zaspokoić potrzebę poznawczą poprzez łatwy dostęp do informacji oraz są
źródłem rozrywki. Gry komputerowe przyczyniają się również do usprawnienia
koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości oraz szybkości reakcji.
Rodzice powinni również pomagać dzieciom w zrozumieniu obejrzanych
programów, służyć komentarzem, a przede wszystkim aktywnie prezentować
antyagresywne nastawienie. Ważne jest również uczenie dzieci, że obraz
prezentowany w telewizji często różni się od rzeczywistości oraz podkreślanie
nieakceptowanych i niewłaściwych zachowań. Warto zadbać, by dziecko nie
34
spędzało zbyt długiego czasu przed telewizorem.
Podsumowanie
Znaczenie czasu wolnego jest szczególnie ważne w rozwoju psychicznym
dzieci sześcioletnich, gdyż stanowi jedną z aktywności, którym poświęcają one
najwięcej uwagi. Wiedza o wpływie podejmowanych działań na psychikę oraz
ogólny rozwój i zdrowie dzieci, może przyczynić się do racjonalniejszego
i odpowiedniejszego planowania aktywności w chwilach wolnych od nauki szkolnej
i obowiązków codziennych. Zarówno sport, gry zespołowe, jak i zabawy są jak
najbardziej wskazane dla dzieci sześcioletnich. Natomiast czynnościami, nad
którymi dzieci spędzają bardzo dużo czasu jest bierne oglądanie telewizji oraz
granie w gry komputerowe. Niosą one ze sobą więcej zagrożeń niż korzyści.
Współczesny tryb życia wielu rodzin, dążenie do zdobywania jak najwyższych
stopni kariery zawodowej oraz pozycji i prestiżu społecznego, sprawia, iż
zapracowani rodzice często nie mają czasu i sił, by wspólnie z dzieckiem spędzać
wolny czas. Dzieci pozostawione same sobie, nie zawsze posiadają umiejętność
pożytecznej organizacji własnego czasu. Rodzice chcąc mieć chwilę spokoju
32
33
34
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i ciszy włączają dzieciom telewizory i komputery, nie kontrolując przy tym
dokonywanych przez nie wyborów, ani czasu spędzanego przed monitorami.
Jednakże taki styl życia i spędzania wolnego czasu jest bardzo niepożądany dla
prawidłowego rozwoju dziecka.
Warto podkreślić, iż czas wolny nie musi być spędzany w wyżej opisany
sposób. Niewątpliwie zabawa z rodzicami lub z rówieśnikami odnosi korzyści dla
wielu aspektów rozwoju dzieci. Także aktywność fizyczna wykonywana podczas
uprawiania sportu i gier zespołowych jest bardzo pożądana dla zagwarantowania
szeroko rozumianego zdrowia oraz kształtowania pozytywnych postaw i nawyków.
Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują na potrzebę
odpowiedzialnej i przemyślanej ingerencji rodziców i nauczycieli w decyzje
podejmowane przez dzieci rozpoczynające edukację szkolną w zakresie spędzania
wolnego czasu. Szczególnie ważne wydają się dwie kwestie: zbyt długiego
oglądania telewizji i grania w gry komputerowe a jednocześnie zaniedbywania
aktywności fizycznej. Dzieci sześcioletnie znajdują się na bardzo podatnym na
kształtowanie nawyków zdrowotnych etapie życia. Warto więc poświęcić czas
i uwagę, by podejmowane przez nie aktywności służyły pomnażaniu potencjału
zdrowotnego. Sposób w jaki dzieci spędzając wolny czas z dużym
prawdopodobieństwem utrwali się i przetrwa aż do późnej dorosłości.
Rozpoczynając edukację szkolną dzieci znajdują się już na wystarczająco
zaawansowanym poziomie rozwoju poznawczego, by zrozumieć znaczenie
podejmowanych przez siebie decyzji oraz ich długotrwałe konsekwencje.
Z drugiej strony budowanie trwałych nawyków prozdrowotnych na tym etapie jest
względnie łatwiejsze niż w późniejszym okresie, wymaga jednakże pewnego
nakładu czasu i zaangażowania ze strony dorosłych, którzy służąc własnym
przykładem wywierają największy wpływ na zachowania dzieci.
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Streszczenie
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wartości wczesnych
nawyków, które mogą być bardzo pomocne w dbałości o zdrowie. Dzieci
rozpoczynające edukację szkolną znajdują w bardzo ważnym okresie rozwoju
psychicznego, fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
Aktywności, jakie podejmują one w tym czasie będą miały wpływ na niemal całe
przyszłe życie i zdrowie. Przeprowadzone i prezentowane w pracy badania
skupiają się na najbardziej popularnych formach spędzania czasu wolnego: gry
i zabawy, uprawianie sportu, oglądanie telewizji i granie w gry komputerowe.
Celem artykułu jest również podkreślenie jak ważne jest, by już od wczesnego
etapu edukacji, uczyć dzieci, także tego jak podejmować dobre decyzje
i wybierać najlepsze sposoby i aktywności na spędzenie wolnego czasu. Artykuł
podkreśla znaczenie czasu wolnego dla rozwoju psychicznego i jednocześnie
zaznacza jego zagrożenie dla zdrowia.
Summary
The main purpose of the paper is to highlight the value of early habits which
can be helpful in the care of health. Children starting school education are in very
important period of psychological, physical, cognitive, emotional and social
development. Activity they take up in this time, will have an impact on almost all
future life and health. Conducted and presented research focused on the most
popular forms of spending leisure time- playing games, practicing sport, watching
TV and playing computer games. The article also emphasize how important it is
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that from an early stage of education to teach children, including how to make good
decisions and choose the best methods and activities for leisure time. The article
emphasizes the importance of leisure time for mental development and
simultaneously points out simultaneously its threat to health.
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Jolanta KMIEĆ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
CMENTARZ ŻYDOWSKI
DZIEDZICTWEM KULTURY PAŃSTWA POLSKIEGO
W WYKORZYSTANIU W ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ: REGIONALIZM
W Polsce w okresie międzywojennym przy każdym większym miasteczku lub
mieście znajdował się cmentarz żydowski. Były to miejsca szczególne, dziś są
zdewastowane. Los ich okazał się tragiczny, były niszczone przez niemieckie
władze okupacyjne, a władze komunistyczne skazały te miejsca na zapomnienie.
Nierzadko nagrobki żydowskie były wykorzystywane przez władze okupacyjne
i komunistyczne do budowy dróg czy chodników. Przykładem tego jest Chodzież,
gdzie władze lokalne dopuściły do zniszczenia cmentarza, lokalizując na nim
boisko i osiedle domków jednorodzinnych. Inne stanowisko zajęły władze
w Żelechowie: cmentarz o powierzchni 2,26 ha został ogrodzony w ten sposób, że
zachowało się około 200 nagrobków. Dziś stanowią one nie tylko miejsce pamięci,
ale i element kultury tego regionu. Więcej informacji na temat cmentarzy, zabytków
1
i pamiątek w Polsce zebrał Przemysław Burchard.
W Wielkopolsce możemy odnaleźć do dziś nagrobki w postaci chodników
usytuowanych wokół niektórych domów, w większości zamieszkałych
w czasie wojny przez rodziny niemieckie. Tę opinię również potwierdza dr Łucja
2
Nowak, pracownik muzeum w Gosławicach – Koninie.
Żydowskie nekropolie stanowią część historii Polski i Europy. Do tego
zagadnienia nie możemy podchodzić tylko z punktu widzenia historii regionu czy
kraju, społeczność żydowska była rozproszona po całej Europie. Wniosła do
kultury polskiej i ogólnoświatowej wiele wartości i to nie tylko na polu architektury
i sztuki, ale we wszystkich dziedzinach wiedzy i działalności społecznej. Jest to
dziedzictwo nie tylko polskie, stanowi część dziedzictwa ogólnoświatową.
Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego obejmuje szeroką gamę
tematyczną, w tym i ochronę sakralną i świecką, wytworów ludności mieszkającej
na terenach polskich. Pomimo powstania wielu prac poświęconym tym
zagadnieniom brak jest kompleksowej monografii poświęconej zagadnieniom
cmentarzy żydowskich. Powoli do świadomości społeczeństwa dociera
przekonanie, ze stanowią one część historii narodu i regionu. Nabyte stereotypy
utrudniają ratowanie cmentarzy żydowskich. Władze lokalne z trudem przekonują
społeczeństwo o konieczności ratowania elementów sakralnych ludności, która już
tu nie mieszka i nie kultywuje swojej religii. Dla porównania przed II wojną
światową w powiecie tureckim mieszkało 106 274 ludności, w tym 5298
pochodzenia żydowskiego, co stanowiło 5% ogółu. W samym Turku mieszkało
3
2965 osób pochodzenia żydowskiego, którzy stanowili 37% mieszkańców miasta.
1

Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce zebrał, opracował i wstępem opatrzył Przemysław
Burchard. Warszawa 1990
2
Autorka tekstu jest częstym gościem w muzeum, gdzie często korzysta z rad i pomocy dr Alicji Nowak.
3
Samorząd Wojewódzki o Wielkopolsce w zarysie. Poznań 1938
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Po wojnie w tym powiecie w dniu 01.03 1945 mieszkało 17 osób pochodzenia
4
żydowskiego, w samym Turku 9 osób. Społeczności żydowskiej nie było, nie było
też osób, które mogłyby się zająć zrujnowanym dziedzictwem, a te, które przeżyły,
próbowały się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
Cmentarz żydowski to inaczej kirkut albo Bet olam, a nagrobek nazywano
macewą. W języku polskim utrwaliła się nazwa kirkut, słowo to jest pochodzenia
niemieckiego „kirch hol‟. W powszechnej świadomości cmentarz żydowski – kirkut
nie kojarzy się z kolorystyką, ale ze smutkiem, szarymi barwami i porozrzucanymi,
rozbitymi kamiennymi nagrobkami.
Obyczaj wznoszenia nagrobków stał się normą religijną dopiero
w średniowieczu, początkowo kamień służył do oznaczania i zabezpieczenia
zwłok, gdyż obawiano się ich bezczeszczenia. Kamiennych płyt nagrobnych
z napisami zaczęto używać dopiero w II wieku naszej ery. U Żydów sefardyjskich
wykształciła się płyta pozioma, wśród aszkenezyjskich, a więc i z ziem polskich,
mamy kanony płyty pionowej. W Polsce wzorce z XVII i XVIII wieku przetrwały do
czasów II wojny światowej. Nie ulega wątpliwości, że rzeźba nagrobna, która w XVI
i XIX wieku jest jedną z najciekawszych dziedzin sztuki żydowskiej, i właśnie o niej
5
można mówić w kontekście ludowości. Cmentarze żydowskie w Europie
Wschodniej są bogatsze w ornamentykę i inskrypcję hebrajską. Dążono do
oryginalności poprzez wykorzystanie miejscowej tradycji ludowej. Na
wielkomiejskich cmentarzach żydowskich powstawały pomniki o motywach
zaczerpniętych z cmentarzy chrześcijańskich, były to obeliski, kolumny, rzeźbione
sarkofagi, kaplice cmentarne o cechach neogotyku. Były również tradycyjne
nagrobki. Te tradycyjne nagrobki produkowano masowo, stają się w tym czasie
6
zwłaszcza w dużych miastach szablonowe i pozbawione wyrazu. Takie nagrobki
spotykamy w Polsce centralnej, szczególnie w Wielkopolsce. Oprócz kamiennych
stawiano też macewy drewniane. Dziś trudno powiedzieć jak były powszechne –
nie przetrwały wojny i zachowały się tylko na fotografiach.
Według przeprowadzonych badań dotyczących całej Polski drewniane
macewy obejmowały wachlarz form od zwykłej deski do starannie opracowanej
tablicy podobnej do płyty kamiennej. Iwona Brzozowska, opisując cmentarz
7
w Turku w Wielkopolsce, przedstawiła „nagrobki małe i trójkątne”. Moim zdaniem
istniały jeszcze inne typy nagrobków: pionowe prostokątne płyty zakończone
8
łukowato. Potwierdzają to badania nie tylko moje, ale i Lecha Hejmana, jak
również zdjęcia z „Księgi Pamięci” konińskich Żydów.
Większość nagrobków żydowskich była polichromowana, świadczą o tym
zdjęcia, przekazy ustne i pozostałości farb w zagłębieniach i liniach rytu. Kolory
symbolicznych wizerunków przedmiotów, roślin, zwierząt najczęściej nawiązują do
barw podstawowych. Świeczniki na grobach kobiet były przeważnie malowane
farbą srebrną, złotą lub żółcią (ale także czerwone, a nawet zielone i czarne),
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żydowskiej w Polsce, t. 2, red. Worończak. Wrocław 1995, s. 27
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9

świece w zasadzie białe. Nagrobki żydowskie miały ustaloną kolorystykę –
fragment napisu zawierający personalia malowano na żółto, w okresie
międzywojennym na modny kolor srebrny i złoty. Na środku macewy biel i czerń,
symbolizują życie i śmierć, podobnie jest w kulturze chrześcijańskiej. Pole pod
łukiem zwieńczenia macewy było powszechnie malowane na kolor ultramaryny.
W górnej części macewy kamieniarz wykuwał różne ornamenty: jelenie, gryfy,
ptaki, korony, księgi, kolumny, dzbanki, ręce, pióra, amfory, wazy, złamane świece
lub drzewa. Nawiązywano w ten sposób do osoby zmarłego, jego imienia, zawodu,
jaki wykonywał lub wyrażano w sposób alegoryczny śmierć. Najczęściej stosowana
symbolika na żydowskich grobach w Wielkopolsce to:
10
- menora - symbol boskiej mądrości;
- dwa świeczniki – symbol kobiety bogobojnej;
- zwoje Tory lub otwarta Księga – człowiek uczony, światłość Boga;
- naczynie z wodą – na grobach Lewitów, obmywanie rąk, ponieważ do ich
zadań należało obmywanie rąk Kapłanom;
- gołębica – symbol pokoju i niewinności;
- drzewo złamane – żywot człowieka, niepodziewanie przerwane życie;
- lew – król zwierząt i symbol plemienia Judy;
- gwiazda Dawida – w końcu XIX i na początku XX wieku była symbolem
identyfikacji narodowej w dużych ośrodkach miejskich i tak zostało do dziś.
Żydzi wierzą, że ma ona moc opiekuńczą.
Nadtłuczenia i ubytki uzupełniano gipsem i pola te na nowo malowano
odpowiednią farbą.
Na cmentarzach katolickich nie ma zwyczaju malowania nagrobków, tu były
jedynie kwiaty rosnące na mogiłach lub przyniesione przez bliskich
odwiedzających miejsca pochówku. Żydzi nie mogli przynosić kwiatów na
cmentarz, gdyż według religii mojżeszowej nie można łączyć żywego ze zmarłym,
a w tym przypadku żywych kwiatów ze zmarłymi. Odwiedzający grób kładli kamyk
na znak, że bliscy pamiętają o zmarłym.
Analizując macewy z cmentarza żydowskiego w Turku, można wyodrębnić
stałe elementy tablicy nagrobkowej. Stanowią element początkowy i stały element
końcowy, część informacyjna, laudacja i lamentacja. Na czółku bądź pośrodku
macewy umieszczano napis: „Tu spoczywa …” i był to stały element początkowy.
Posiada większe litery i element zdobniczy. Dalej zamieszczano część
informacyjną: imiona zmarłego, dane dotyczące ojca, a w przypadku kobiety –
męża, miejsce pochodzenia, nazwy zajmowanych stanowisk, tytuły napisanych
utworów, data śmierci i pogrzebu. Najważniejsze było imię, wyróżniano je kolorem,
wielkością i kształtem liter, z reguły pisano je w oddzielnej linijce. Bywało, że
symbolika płaskorzeźb na macewach jest związana z imieniem zmarłego.
Przykładowo, jeśli był to Jeleń (Cwi lub Naftali) – przedstawiano jelenia. Podawano
dwie formy imienia: hebrajskie i zdrobniałe, często też łączono imię hebrajskie
z obcojęzycznym odpowiednikiem. Kaliskie i konińskie macewy mają zapis wieku
przy nazwisku lub przy dacie śmierci, podobnie jak i macewy tureckie. Można
9

A. Trzciński: Polichromia nagrobków na cmentarzach w Polsce południowo- wschodniej W: „Polska
Sztuka Ludowa”, 1989 nr 1-2, s. 63-65
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Menora, czyli świecznik jest dziś godłem Izraela. Powstał podczas wędrówki Izraela, gdy Mojżesz
rzucił w ogień złoto, przybrało ono kształt świecznika.
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przyjąć, że jest to zjawisko charakterystyczne dla całej wschodniej Wielkopolski.
Jeśli śmierć nastąpiła w święta, podawano nazwę święta.
Część inskrypcji stanowiła laudacja na część zmarłego. Kobiety najczęściej
określano zwrotami bogobojna, cnotliwa, szlachetna, matczyna. Iwona Brzozowska
podaje przykłady laudacji z macew tureckich:
11
- „Zostawiła wielkie żniwo uczynków” (nr 47) ;
- „Dziewica prawa i słynna” (nr 169);
- „Kobieta cnotliwa” ( nr 25 );
- „Kobieta poważna, biednych wspomagała ofiarami” (nr 15);
- „Do biednych wyciągała pomocną rękę” (nr 23);
- „Potwierdzenie szlachetności ducha” (nr 63);
- „Na czas zapalała świece świętego szabasu” (nr 10);
- „Wiele czasu poświęcała dobroczynności, utrzymywała biednych, należycie
karmiła ich, potrzebującym pomagała” (nr 49);
- „Korona swojego męża i wspaniałość jej synów” (nr 94);
- „Dla biednych wyciągała swą dłoń i kierowała ręce do nędzarza” (nr 123).
Dla mężczyzn stosowano określenia „pracowity”, „bogobojny”, „skromny”,
„zacny”. Używano zwrotów typu „mistrz, czcigodny, rabin, korona naszej rodziny.”
Oto przykładowe napisy na macewach tureckich, które były popularne w całej
Wielkopolsce:
- „Poważający ojca i matkę” (nr 36);
- „Godny westchnienia” (nr 21);
- „Chodzący drogą prostą, zajmujący się Torą” (nr 38);
- „Czyste są jego ręce i serce” (nr 39);
- „Z miłością spełniał przykazania Boże” (nr 1);
- „Czcił niebiosa i prawdę” (nr 81);
- „Jego synowie podążali drogą moralności i Tory, wdowę i sierotę wspierały
jego ręce, był proszony do jesziwy” (nr 167).
Słowa bólu po utracie najbliższej osoby oddawały lamentacje w postaci
porównań, powtórzeń, a nawet strof poetyckich. Na macewach w regionie
Wielkopolski lamentacje zajmowały środkową część inskrypcji, choć zdarzały się
i na samej górze w rodzaju „Biada” (nr 121). Przykłady lamentacji z tureckiego
cmentarza:
- „Ich łzy będą zwilżały ziemię, w której są ich prochy.” (nr 15);
- „W jednej chwili została zniszczona jak ogród, zgasła nagle jak świeca” (nr
10);
- „Jej ciało zmieniło się w proch, jej dusza poszła do nieba” (nr 166);
- „Biada! Łzy wyczerpały się w naszych oczach” (nr 167);
- „Gorycz szlocha do Boga, sieroty nie wypatrujcie swej matki, która została
zabrana w środku swych dni” (nr 85).
Mamy tu również podanie informacji o życiu osobistym pochowanych:
- „Nie zdążył pochować synów”(nr 27);
- „Cierpiał za życia” (nr 188);
- „Nie pozostawił za życia korzeni i gałęzi” (nr 348).

11

Numer wskazuje na płytę nagrobną według inwentaryzacji zrobionej przez autorkę cytowanego
artykułu.
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Zdjęcie nr 1. Macewa z Turku
Źródło: fotografia wykonana przez Autorkę
Do słów w języku hebrajskim dodawano tłumaczenia w języku niemieckim spotkać je można na terenie zachodniej Wielkopolski, w języku rosyjskim – we
wschodniej Wielkopolsce. Podział ten wynikał z granic zaborców. Natomiast
w okresie międzywojennym mamy coraz więcej napisów w języku polskim, łącznie
z polskim i niemieckimi imionami. Świadczy to o asymilacji i przejmowaniu kultury
ówczesnych zaborców również i polskiej.
Na wszystkich nagrobkach występuje też stały element końcowy zapisany
skrótowo w języku hebrajskim: „Niech jej dusza będzie włączona w wieniec
wiecznego żywota.” Słowa te pochodzą z Księgi Samuela, ich powszechność
związana jest z modlitwą za zmarłych.
Te krótkie epitafia przyjęły się w kulturze katolickiej np.: „Tu leży nasza
12
13
ukochana matka i żona.”
„Tu spoczywa nasza najukochańsza matka.”
Powszechne stały się słowa: „Odszedł na zawsze w chwale”; „Jej dusza spoczywa
w raju”; „Opuścił nas na wieczny odpoczynek” – możemy je odnaleźć na każdym
większym cmentarzu. W ten sposób przyjęto zwyczaj przekazywania otoczeniu,
kogo rodzina opłakuje.

12
13

Cmentarz w Licheniu.
Cmentarz Komunalny w Koninie.
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Na cmentarzach żydowskich panowała hierarchia w stawianiu kwater.
W części najbardziej prestiżowej chowani byli rabini, niedaleko ich grobów
chowano najbardziej pobożnych lub bogatych, którzy za ten przywilej dodatkowo
płacili. Nagrobki stawiano z miejscowego kamienia, także z marmuru i granitu,
stawało się to modne w okresie międzywojennym- szczególnie pod koniec lat
trzydziestych. Osoby , które nie miały pieniędzy lub straciły dobre imię, lub nie daj
Boże, popełniły samobójstwo- najcięższy grzech, chowane były przy zewnętrznym
murze. Samobójców chowano o zachodzie słońca, nie odprawiano żadnych
obrządków żałobnych ku ich czci, a zwłoki składano w najdalszych zakątkach
cmentarza. Istniały trzy sytuacje w których należało raczej zginąć, nawet z własnej
reki, niż żyć z grzechem: bałwochwalstwa, rozwiązłości seksualnej i morderstwa.
Rabini przy badaniu okoliczności zabójstwa dokładali wszelkich starań, by nie
wykluczyć pochopnie ewentualności zabójstwa , co zmarłemu umożliwiało godny
pochówek.
Kobiety chowano w oddzielnej, przeznaczonej dla nich części, szczególnie
kultywowano to we wschodniej Polsce. W Koninie jedna z Żydówek, groziła
samobójstwem, jeśli nie dostanie obietnicy pochowania jej obok męża. W ten
sposób precedens zmieniał rygor grzebania zmarłych.

Zdjęcie nr 2. Macewa z Konina.
Źródło: fotografia wykonana przez Autorkę
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Powyżej zdjęcie macewy znalezionej na wewnętrznym dziedzińcu Liceum im.
T. Kościuszki w Koninie. Zabezpieczona we wrześnie przez nauczyciela i uczniów,
oddana do Biblioteki Wojewódzkiej. Obecnie można ją obejrzeć w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Starym Koninie w odrestaurowanej Synagodze.
Tłumaczenie polskie jest następujące:
- PN („tu spoczywa‟) „Kobieta starsza‟;
- m. („pani‟) Malka;
- Szwam;
- Córka Jakowa („zmarła‟) 24 adar („luty‟) sz. („roku‟) 693 („1933‟);
- T.N.C.W.A („n/iech jej/ d/usza będzie/ w/łączona/w/wieniec wiecznego
14
życia‟).
Należy tu zwrócić uwagę, że brak jest tu typowych elementów
charakterystycznych dla macewy. Napis jest bardzo skromny, co może świadczyć
o ubogim pochodzeniu kobiety. Rok 1933 wskazuje również, że społeczność
żydowska zrezygnowała z kanonów i zaczęła wzorować się na nagrobnych
tablicach katolickich. Pozostałe zdjęcie ilustrują tablice zebrane przez pracowników
muzeum w Gosławicach-Koninie.
Na kolejnych dwóch zdjęciach pochodzących z Warty, widać doskonale
zachowane ryty rysunków, szczególnie symbol świecznika. Przedstawiają one
pochówki po drugiej wojnie światowej na Cmentarzu Żydowskim w Warcie. Zdjęcia
zostały wykonane kilka lat temu, pochodzą ze zbiorów dr Łucji Nowak

Zdjęcie nr 3. Macewy z Warty
Źródło: Zbiory dr Ł. Nowak
14

Tłumaczenie ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Koninie.
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Zdjęcie nr 4. Macewy z Warty
Źródło: Zbiory dr Ł. Nowak
Jan Paweł II 13 kwietnia 1986 r. w rzymskiej synagodze powiedział:
„Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób można by powiedzieć
naszymi starszymi braćmi.” To ważne stwierdzenie niesie ze sobą ogromne
zadanie: między innymi szacunek do zmarłych leżących na tych ziemiach. Nasi
Starsi Bracia żyli, tworząc historię tego kraju, umierali za wspólną ojczyznę. Tego
przykładem jest historia, która wydarzyła się jesienią w1939 roku w Koninie.
Aleksander Kurowski i Żyd Mordke Słodki zostali rozstrzelani przez hitlerowców.
Rabin Lipszyc zemdlał przed udzieleniem ostatniego namaszczenia, ale czynności
te ukończył ksiądz katolicki. Rozpacz po rozstrzelanych była ogromna i była
niezależna od wyznania i narodowości.
W religii katolickiej i w religii mojżeszowej mamy szacunek dla zwłok, prochów
zmarłego, dla grobu i okresu żałoby. Nakaz grzebania zmarłych jest obowiązkiem
podstawowym. Według religii mojżeszowej zmarli mogą wyprosić dla bliskich
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pomyślność, zdrowie czy potomka. Polegało to na rozmowie ze zmarłymiprzedstawieniu prośby- paleniu świec czy wkładaniu karteczki z modlitwą pomiędzy
kamienie znajdujące się na grobowcu. Wiąże się to z wiarą , że dusza człowieka
w rocznicę śmierci zstępuje na miejsce swojego grobu. W tedy to dusza zmarłego
może zanieść ją przed oblicze Boga i może stać się pośrednikiem w rozmowie
żyjących z Najwyższym. Dziś również są odwiedzane – głównie przez chasydów
z USA i Izraela – miejsca grobów wybitnych mędrcowi i duchowych przywódców
świata żydowskich chasydów.
Na cmentarze Żydzi przychodzą w rocznicę śmierci osoby bliskiej i w rocznicę
zburzenia Świątyni a katolicy w Święto Zmarłych i również w rocznicę śmierci.
Cmentarze są dalszą niedokończoną historią naszego kraju, nie możemy
o tym zapominać, nie możemy udawać, że nie wiemy o ludziach, którzy tu
mieszkali, przyjaźnili się z naszymi rodzinami pomimo wielu różnic religijnych. Czy
jest ich jednak tak dużo… Szanujmy cmentarze – miejsca pamięci.
Streszczenie:
W Polsce w okresie międzywojennym w każdym większym miasteczku
znajdowała się gmina żydowska , która posiadła własny cmentarz, domy modlitwy,
synagogę czy mykwę. Żydowskie nekropolie stanowią część historii Europy, Polski
i regionu. Artykuł poświęcony jest ornamentyce, symbolice, laudacji
i kolorystyce grobowców cmentarzy żydowskich. Współistniejące obok siebie
kultury katolicka i judaistyczna miały wpływ na siebie. Poznając regionalne
cmentarze możemy poznać historię regionu, lepiej przedstawić losy terenuw odniesieniu do historii państwa – na podstawie pozostałości cmentarzy
społeczności , która została wymordowana w czasie II wojny światowej.
Summary
The Jewish community lived in major towns in Poland in the interwar period.
They had their synagogues, prayer houses, mikvahs and cemeteries. The Jewish
cemetery called kirkut or Bet Olam, tombstones are called macewas. Sephardic
Jews had horizontal but Ashkenazi had vertical tombstones. Jewish cemeteries
are rich in inscriptions and Hebrew ornaments. Local Polish tradition influenced
on Jewish culture and Jewish religion influenced on the Polish art too.
The article presents the colors and symbols of tombstones. The author shows
the most often used symbols and laudations in Wielkopolska region. Jewish
traditions and art had major impact on the religious art in this part of Poland.
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Żanetta KACZMAREK
Akademia Medyczna we Wrocławiu
SAMOROZWÓJ STUDENTA JAKO ZNAK, ZNACZENIE I KONTEKST

1.
Wprowadzenie
Misją każdej uczelni jest troska o rozwój studentów. Kategoria rozwoju
pojmowana może być w sposób ilościowy i jakościowy. Nadmienić trzeba, iż
dominująca obecnie kategoria ilościowa wpłynęła niekorzystnie na indywidualny
rozwój studenta, traktując go przedmiotowa, troszczono się o wyniki statystyczne
zaliczeń i egzaminów. Sytuacja ta zmienia się na skutek wielu działań
systemowych i formalnych, jednakże najważniejszym ogniwem tych zmian jest
nauczyciel akademicki, który świadcząc usługi edukacyjne powinien upatrywać
studenta jako usługobiorcę, a więc klienta, który z tych usług powinien być
zadowolony i usatysfakcjonowany. Mówimy zatem o niczym innym, jak o jakości
kształcenia, ale rozpatrywanej w kontekście uwarunkowania mechanizmów
samorozwojowych u studentów. Mechanizmy te uruchamiają się i dojrzewają w
wyniku kontaktów społecznych. Na uczelni wyzwalają to nauczyciela akademiccy,
gdzie rola nauczyciela (albo i nie) urosnąć może do roli Mistrza, którego pragną
mieć wszyscy studenci.
2.
Kontekst jako kategoria ludzkich zachowań
Poszukuje się nowych treści i nowych form, które mogłyby ustanowić nową
jakość edukacji, opisaną w społecznie ustanowionych standardach kształcenia.
Standardy kształcenia, a więc normy w zakresie celów i treści stanowią elementy
procesu kształcenia, na który składają się także zasady, metody, formy
organizacyjne i media edukacyjne. O ile treści i cele kształcenia są wynikiem
merytorycznej dyskusji społecznej, o tyle i zasady, i metody, i formy organizacyjne,
a także środki przekazu, choć opisane i uporządkowane teoretycznie, w praktyce
ich mix stanowi o sukcesie lub jego braku. Ów mix dydaktyczny jest niewątpliwie
wspólnym działaniem zarówno organizatorów, jak i odbiorców edukacyjnej oferty.
W ten sposób udało się nam wymienić wszystkie podstawowe kategorie
dydaktyczne, które stanowią i warunkują efektywność procesu edukacyjnego;
w przypadku studenta i nauczyciela ― stanowią, w przypadku kategorii
pozostałych ― warunkują. Proces ten podlega ewaluacji, a więc i pojedyncze
elementy stanowiące ten proces podlegają ewaluacji, każdy z osobna i wszystkie
w synchronii.
Ewaluacja jest procesem ciągłym, opartym na kryteriach, realizowanym
zespołowo, wiąże się z pomiarem wiadomości, umiejętności i postaw uczących się,
sprawnością nauczycieli i jakością programu. Ewaluacja jakości kształcenia
osadza się zatem na badaniu jakości struktur i zjawisk już utrwalonych oraz ich
transformacji w czasie i przestrzeni. Mówiąc o strukturze i zjawisku mamy na myśli
wymienione wcześniej kategorie dydaktyczne i ich szeroki kontekst
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funkcjonowania. Nie należy jednak mylić miejsca z kontekstem , gdyż struktury
architektoniczne to tylko dekoracje wykorzystywane w społecznym spektaklu.
Kontekst musimy postrzegać w kategoriach ludzkich zachowań w danym
środowisku. Trzeba mieć świadomość, że chodzi o społeczne konstrukty, a nie
fizyczne lokacje. Społecznym kontekstem jest zatem społeczność studencka, która
poddana jest (poddaje się lub nie) procesom kształcenia (samokształcenia).
W artykule tym będziemy rozważać jakość interakcji nauczyciel ― student
w kontekście zaplanowanych i rodzących się spontanicznie zachowań, aktów,
sytuacji tworzących szeroko pojęty proces kształcenia na uczelni, ze szczególnym
uwzględnieniem wygenerowanych (lub nie) w toku kształcenia mechanizmów
samoregulacyjnych u studentów m.in. samoobserwacji, samokształcenia,
samowychowania, samooceny, samokrytycyzmu. Te i jeszcze wiele innych
mechanizmów samoregulacyjnych warunkują zaistnienie aktów twórczych
i twórczych postaw edukacyjnych, czy też twórczych postaw zawodowych.
Będziemy zatem chcieli je wyłonić, a może uda się te zjawiska opisać językiem
behawioralnym i humanistycznym, zjawiska o których możemy powiedzieć, że ich
źródłem były wyzwolone w toku kształcenia mechanizmy samoregulacyjne.
Publikacja ma charakter rozważań teoretycznych i doniesień z badań
empirycznych.
3.
Proces poznania w klimacie zmian.
Samodzielność rozwoju, a więc samoświadomość kontroli nad czynnikami
determinującymi działanie jest warunkiem osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na
studiach, a potem i w pracy zawodowej. Na samodzielność rozwojową studenta
składają się zatem wymienione wcześniej procesy, jak choćby samoobserwacja,
która jest metodą gromadzenia informacji o sobie samym i dotyczyć może
własnego zachowania jednostki (obserwowanego), ale także zachowań
nieobserwowalnych (a więc także tzw. życia wewnętrznego). Termin
„samoobserwacja” bywa często używany zamiennie z terminem „samopoznanie”,
któremu jak wiemy, towarzyszy zawsze samoocena. Samoocena to nic innego jak
postawa wobec samego siebie, zwłaszcza wobec własnych możliwości oraz innych
cech wartościowych społecznie. Samoocena to pewnego rodzaju bilans
emocjonalny wobec samego siebie (self–concept), któremu towarzyszy
samokrytyka, a więc samodynamizm wewnętrzny, który powinien doprowadzić do
określonych, pożądanych społecznie zmian.
Fundamentalnym pojęciem w pedagogice jest wychowanie i proszę nie mieć
mi za złe, że część rozważań dotyczących rozwoju mechanizmów
samoregulacyjnych oprę na kolokwialnej analizie tego terminu.
Wychowanie jest procesem, który ma doprowadzić do zmian w osobowości
człowieka. Można więc zapytać o wywołanie jakich zmian chodzi w osobowości
studenta? W jaki sposób uczelnia wyższa może sprzyjać wywoływaniu zmian
w osobowości studentów, zmian, których pragną sami studenci? Jeżeli układem
odniesienia dla naszych rozważań stanie się struktura osobowości, która według
W. Sterna (1871-1938) jest tworem dwojakiego rodzaju dyspozycji: kierunkowych
(cele, dążenia, pragnienia) oraz instrumentalnych (system wiadomości,
umiejętności, nawyków i sprawności) to rozwój i stymulowanie dyspozycji
1

M. Hammersley, P. Atkinson: Metody badań terenowych. Poznań 2000, s.62-63
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kierunkowych
stanowi
o
wychowaniu,
natomiast
rozwój
dyspozycji
instrumentalnych o kształceniu. Jeśli więc jednostka posiada umiejętności mniej
lub bardziej świadomego wpływu na własny rozwój mówimy wówczas
o autopoznaniu (samopoznaniu), autoedukacji (samoedukacji), autorozwoju
(samorozwoju) itp. Zatem warunkiem zaistnienia u jednostki procesów
samoregulacyjnych jest świadomość i umiejętność wpływu na własne życie.
Procesy te niewątpliwie kształtują się pod wpływem wielu doświadczeń jednostki,
w tym doświadczeń społecznych i edukacyjnych dziejących się na uczelni wyższej.
Proces poznania jest przecież aktem społecznym, tworzonym w klimacie zmian.
Jest więc z jednej strony aktem trwałym (trwałe, niezmienne wartości społeczne)
a z drugiej dynamicznym (proces kształtowania postaw, proces kształtowania
postawy autoedukacyjnej).
W tym momencie nasuwa się kolejne pytanie o wpływ czynników
wewnętrznych i zewnętrznych na kształtowanie postaw autoedukacyjnych
młodzieży. Z dotychczas prowadzonych rozważań można wysnuć wniosek, że
procesy samoregulacyjne zachodzą wyłącznie jako skutek działania sił
wewnętrznych jednostki. Można by zatem przyjąć założenie, że ukształtowanie
postaw autoedukacyjnych młodzieży to wynik wyłącznie czynników wewnętrznych.
Sadzę, że byłoby to założenie błędne i że należy przyjąć tezę, iż na kształtowanie
postaw autoedukacyjnych młodzieży wpływają na równi siły wewnętrzne
i zewnętrzne. Zatem jawi się pytanie o rolę szkoły, o rolę uczelni wyższej w
kształtowaniu postaw autoedukacyjnych młodzieży. Inaczej rzecz ujmując zapytać
można o znaczenie szkoły i uczelni wyższej w zaistnienie i rozwój procesów
twórczych jednostki.
Postawa autoedukacyjna składa się niewątpliwie z komponentów
poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych. Uwzględnia ona wcześniejsze
doświadczenia, samoświadomość czasu, celów, metod i środków. Skoro tak, to
ogromną rolę ma do odegrania szkoła i uczelnia wyższa, gdyż w kształtowaniu
procesów samoregulacyjnych niewątpliwie najistotniejszą rolę odgrywają intencje
podmiotu („ja chcę…”), wtórną zaś środowisko szkolne czy akademickie („ty
chcesz, więc możesz tu…”). Trzeba podkreślić, iż autoedukacja zakłada
podmiotowy udział jednostki z procesie rozwoju, a więc i w procesie twórczym,
który silnie nasycony jest emocjami rozmaitej jakości i różnego znaku ― od
frustracji w momentach niepowodzeń do euforii i uskrzydlenia w momentach
sukcesów. Momenty euforii i uskrzydlenia, ale niewątpliwie także momenty
frustracji i przygnębienia towarzyszą stale uczniom i studentom w procesie uczenia
się i studiowania.
4.
Autoedukacja, jako znak czasu.
Badania przeprowadzone na gruncie psychologii społecznej (m.in. Epstein,
2
Seligman) dowodzą, że sukces człowieka zależy w głównej mierze od sposobu
myślenia o świecie i od konstruktu spostrzegania i poczucia własnej skuteczności.
Inteligencja jest czynnikiem znaczącym, jednak o mniejszej sile wpływu. Zdaniem
badaczy to wizerunek siebie ostatecznie decyduje o tym, jaki cele sobie
wyznaczamy, jak oceniamy ich realizację, w jakim stopniu sukces lub porażka
wpływają na nasze przyszłe zachowanie. Można rozważać w tym momencie tezy
2
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teorii atrybucji, jednakże skoncentrujmy się na innym problemie, to jest
na kształtowaniu „wizerunku siebie” jako formy samowiedzy. Poszukajmy także
odpowiedzi na pytanie o źródło wyzwalania motywacji do uczenia się i roli
nauczycieli w tym procesie. Na wizerunek samego siebie składa się: sposób
myślenia o rzeczywistości oraz nasze predyspozycje radzenia sobie z tą
rzeczywistością. Jest efektem nadawania sensu naszym zachowaniom. Określa
m.in. w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy informacje, co odczuwamy, jaką
mamy motywację do działania, jak reagujemy na informacje zwrotne, jak
3
postrzegamy wspomniany wcześniej sukces lub porażkę .
Istnieją poglądy, że pojęcie „Ja” jest zarówno wyuczone jak i konstruowane.
Czynnik wyuczony przejawia się w internalizowaniu postaw i norm (m.in. rodziców
i nauczycieli), zaś czynnik konstruowany to kształtowanie nowych postaw
i poglądów w wyniku interakcji z otoczeniem. Możemy zatem powiedzieć, że jest to
zawsze akt o charakterze społecznym. Skoro własny obraz samego siebie ma tak
znamienne znaczenie dla życia i rozwoju jednostki, to można powiedzieć, że selfconcept ma zasadnicze znaczenie w procesie uczenia się ― nauczania jednostki
w uczelni wyższej. Rola nauczycieli powinna sprowadzać się zatem
do zdrowego ukształtowania własnego obrazu, w toku procesu dydaktycznowychowawczego. Treści kształcenia (społeczne, humanistyczne, ścisłe) powinny
stanowić tło i kontekst rozwoju własnej osobowości studenta. Dlaczego student
wybiera taki, czy inny typ studiów? Dlaczego jeden wybiera studia humanistyczne
na uniwersytecie, a inny profil ekonomiczny w akademii? Otóż dlatego, że
w dotychczasowym procesie kształcenia, ten pierwszy odczuwał satysfakcję
i odnosił sukcesy w toku interakcji społecznych, które przebiegały w kontekście
rozważań, na przykład o literaturze pięknej, a ten drugi odczuwał satysfakcję
i odnosił sukcesy w kontekście rozważań o świecie liczb i ich związkach. Co łączy,
a co różni obu studentów? Niewątpliwie łączy dążenie do zaspokojenia potrzeby
akceptacji, uznania i osiągania sukcesu, a różnią jedynie treści kształcenia, które
jak wspomniałam, stanowią jedynie specyficzny kontekst.
Na potwierdzenie powyższej tezy przytoczę kilka wyników badań dotyczących
motywacji. Jak wiemy, istnieją dwa wymiary motywacji, tj. motywacja zewnętrzna
i wewnętrzna. Zajmiemy się tą drugą. Deci i Ryan (1975, 2000) postawili tezę, że
ludzie mają trzy wrodzone potrzeby: kompetencji, związku z innymi oraz
4
autonomii . Dwie z nich, tj. potrzeba kompetencji i autonomii, tworzą podstawę do
zrozumienia motywacji wewnętrznej, przy czym potrzeba autonomii jest pierwotna
w stosunku do potrzeby kompetencji. Autonomię najlepiej jest ujmować
w kontekście kontrolowania zachowań i przejawia się ona stosowaniem
wewnętrznej (nie zewnętrznej) płaszczyzny odniesienia. Deci i Ryan wykazali, że
studenci zachęceni do autonomii wykazują silniejszą motywację wewnętrzną,
większą ciekawość oraz chęć podejmowania wyzwań. Natomiast w warunkach
nasilonej kontroli zewnętrznej student gorzej się uczy, zwłaszcza przy materiale
wymagającym myślenia pojęciowego i twórczego.
Teorie samookreślenia opiera się na założeniu, że ludzie mają wrodzona
skłonność do interesowania się nieznanymi bodźcami oraz podejmowania wyzwań.
To w trakcie tego procesu rozwijają swoje kompetencje. Są też zdolni do
3
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samoregulacji, tzn. potrafią wyznaczać cele, znajdują drogi ich realizacji,
pobudzają myślenie w tym zakresie. Deci i Ryan szukali odpowiedzi na pytanie
dlaczego ludziom często nie udaje się uaktywnić motywacji wewnętrznej? Co się
dzieje, jeśli ludzie otrzymują nagrodę za działania wyrastające z ich motywacji
wewnętrznej? Według wielu teorii uczenia się nagroda wzmacnia nagradzane
zachowania. Tymczasem dziać się może, i dzieje – odwrotnie. Osobom badanym
Deci i Ryan przedstawili interesujące zadanie, które powinno pobudzić ich
motywację wewnętrzną. Jedna grupa pracowała nad nim bez jakichkolwiek
narzuconych przez badaczy wymagań, czy sugestii, drugiej zaś grupie
przyznawano nagrody. Zainteresowanie pracą w drugiej grupie spadło. Zjawisko to
potwierdzało się badaczom w innych, podobnych eksperymentach. Niedawno
5
przeprowadzona metanaliza 128 badań wykazała, że zewnętrzne nagrody
powodują obniżenie poziomu wykonywania zadań przez osoby, które mają
wewnętrzną motywację do działania. Jest to ważna kwestia dla osób zajmujących
się nie tylko psychologią kształcenia, ale także dla ekonomistów i biznesmenów.
Na szczęście, jak twierdzą badacze (Deci, Ryan) można ten problem
przezwyciężyć. Jak się wydaje należy wówczas zwiększyć autonomię jednostki.
Pozwala się pracownikowi samodzielnie decydować o tym, co, jak i kiedy robić.
Innym sposobem jest utożsamianie celów przedsiębiorstwa z celami
indywidualnymi pracowników, tzn. cele przedsiębiorstwa stają się ich własnymi
celami. Przezwyciężyć to można także
propagowaniem przeświadczenia
o spełnianej misji, a także obdzieleniem pracowników akcjami przedsiębiorstwa.
Studentów zaś należy skłonić do internalizowania wartości związanych
z dogłębnym zrozumieniem tematu. Zgodnie z teorią potrzeb Ryana i Deciego
należy poruszyć jeszcze kwestię potrzeby związku z innymi ludźmi, która wyrasta
z poczucia więzi i przynależności z innymi. To właśnie realizacja więzi
i przynależności powoduje, że jednostka czuje się ważnym członkiem grupy i bez
tego poczucia dystansuje się od grupy. Proces internalizacji często wyzwala
poczucie sprawstwa, tak istotne w teorii kształcenia.
Jednym z głównych zadań edukacji jest ukształtowanie u studentów właściwej
samooceny. Mówimy potocznie: samoocena wysoka, samoocena niska. Wydaje
się, że stwierdzenie „niska samoocena” jest często nadużywane i mylone
z brakiem pewności. Samoocena, czyli poczucie własnej wartości wiąże się
z wieloma zjawiskami, których nie można tutaj wymienić. Trzeba jednak wskazać
na zjawiska, które mają niebagatelne znaczenie w edukacji, tj. dążenie do
mistrzostwa i sukcesu. Powszechnie wiadomo, że niska samoocena może być
przyczyną trudności w nauce. Skoro mamy w uczelniach kształtować nowy model
obywatela, to na pewno jest to model jednostki z wysoką samooceną. Wysoka
samoocena to „duma z siebie, dzięki której mając świadomość własnych słabości,
6
hołubimy swoją siłę wewnętrzną oraz swoje zalety. Wysoka samoocena to duma
z własnych możliwości z jednej strony, ale także umiejętności pogodzenia się
z własnymi brakami. Samoocena nie ma charakteru globalnego, lecz odnosi się do
poszczególnych dziedzin i sytuacji życiowych. Nauczyciele mogą ją skutecznie
rozwijać i utrwalać lub swoim działaniem przyczynić się do jej spadku. Niską
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samoocenę można zdefiniować jako uczucie wstydu wynikające z przekonania
o braku zdolności i umiejętności cenionych przez ważne osoby.
W tym miejscu można przytoczyć popularne i nie jednostkowe stwierdzenia
nauczycieli typu: co tutaj robisz?, zmień kierunek studiów, ty się tutaj nie nadajesz
itp. W ten sposób budujemy bardzo negatywny stan emocjonalny u studenta, który
przecież dąży do samorealizacji a nasza misją jest mu w tym pomóc. I tak ludzie
o niskiej samoocenie wyznaczają sobie mało ambitne cele. Za wszelką cenę chcą
uniknąć krytyki i piętrzą przeszkody: nie przychodzą na zajęcia, nie przygotowują
się, w sytuacjach stresowych nadużywają alkoholu czy zażywają narkotyki. Osoby
o wysokiej samoocenie mają zazwyczaj niski poziom lęku, natomiast u osób
o niskiej samoocenie poziom lęku jest zazwyczaj wysoki. Oczywiście pewna doza
lęku jest mobilizująca, jednak jego nasilenie jest sprawą różnic indywidualnych, co
oznacza, że jako nauczyciele nie wiemy, kiedy różnymi działaniami mobilizujemy,
a od którego momentu wpływamy destrukcyjnie.
Poczucie sprawstwa jest warunkiem zaistnienia indywidualnego rozwoju,
jest źródłem siły do podejmowania nowego wysiłku intelektualnego, mówiąc
ogólnie stanowi zatem wiarę we własne możliwości skutecznego i efektywnego
działania. Jest więc poziomem poczucia kontroli wewnętrznej. Poczucie to ma ten
człowiek, który postrzega swoje dzieje, stan rzeczywisty i stan przyszły jako wynik
swoich decyzji. Z przeprowadzonych w roku akademickim 2004/2005 badań
metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety i wywiadu (Ż. Kaczmarek,
2005) wśród studentów pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Wałbrzychu, (populacja badanych 208 studentów) wynika, iż pojęcie „szkoła”
budzi pejoratywne uczucia, których jakość zdeterminowana jest wcześniejszymi
osobistymi doświadczeniami. U około 40% badanych „szkoła”, „wspomnienia
szkole” budzą uczucia pozytywne, przy czym sprawcami pozytywnego myślenia
o szkole są w głównej mierze koledzy szkolni. Tylko nieliczni z tej grupy (10%)
wskazywali nauczycieli jako źródła pozytywnych, przyjaznych wrażeń szkolnych.
43% studentów stwierdziło, iż pojęcie „szkoła” nie budzi w nich żadnych emocji, ani
pozytywnych, ani negatywnych. Nie jest to pocieszający wynik. 17% badanych
studentów zdecydowanie odpowiedziało, że szkoła budzi w nich wyłącznie
negatywne uczucia, których źródłem byli najczęściej nauczyciele i stosowane
przez nich strategie funkcjonowania. W opinii badanych studentów interakcje
werbalne nauczycieli z uczniami miały wyłącznie funkcję regulacyjną (wydawanie
poleceń, rozkazów, nakazów, warunków) na co zwróciło uwagę 87% badanych.
Można zatem wnioskować, iż przekazywanie wyników szeroko pojętych czynności
poznawczych (treści, sadów, refleksji, oceny), a więc tego, co stanowi istotę
procesu kształcenia nosi znamiona czynności marginalnych. Studenci wskazywali
ponadto, iż komunikaty ze strony nauczycieli często normowały i ograniczały ich
aktywność, w tym także poznawczą. 89% studentów pedagogiki opiekuńczowychowawczej stwierdziło, że szkoła preferuje „grzeczne zachowania” i „układnych
uczniów” i tacy uczniowie częstokroć uzyskują lepsze oceny mimo braków wiedzy
merytorycznej. Aktywność uczniowska jest mile widziana tylko i wyłącznie
w sytuacjach zaplanowanych przez nauczyciela.
Stawiamy więc pytanie retoryczne: czy taki obraz szkoły w percepcji i refleksji
studentów może napawać optymizmem w kontekście rozważanej przez nas
problematyki autoedukacji, którą D. Jankowski (1999) określa mianem wezwania

167

7

przyszłości . Zatroszczmy się jako pedagodzy o młodych Polaków, którzy dzisiaj są
uczniami, a za „chwilę” będą studentami. Zreformujmy autentycznie szkolnictwo
podstawowe i ponad podstawowe tak, aby w przyszłości było ono dla uczelni
źródłem ludzi świadomych swych kompetencji, możliwości, aspiracji, kreacji,
samooceny i samokrytycyzmu. Przeprowadzone badania były także źródłem
przerażających danych, ujawniających się w tym, że żaden z badanych studentów
nie wyraził poglądu, że w szkole nauczył się wiary we własne możliwości oraz miał
8
poczucie intelektualnego sprawstwa .
Z powyższymi wynikami korespondują dane uzyskane w toku badan
jakościowych przeprowadzonych wśród młodych lekarzy metodą dialogu
narracyjnego (dialog jako orientacja metodologiczna, a zarazem metodyka
postępowania badawczego), w których proszono o refleksję dotyczącą „aktywności
samorozwojowej studentów w procesie studiowania”. Badania przeprowadzono
wśród doktorantów Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 2005 oraz w roku
2008:
A) „Trudno powiedzieć, czy uczelnia wyższa, która skończyłem przyczyniła
się do rozwoju mojej aktywności własnej. W pewnym stopniu tak, gdyż na
studiach medycznych każdy uczy się sam i tak naprawdę nikt go nie naucza.
Kto to zrozumie prędko, to je skończy”.
B) „Nigdy nie odczuwaliśmy sytuacji, by wykładowcy byli autentycznie
zainteresowani tym, co umiemy, może poza nielicznymi wyjątkami. Tak
naprawdę to autentycznie aktywizuje do pracy osobliwa sytuacja „Mistrz –
Uczeń”. Osobowość Mistrza i jego wiedza, to jest to, co wpłynęło na drogę
mojego samorozwoju”.
C) Wszyscy pragnęliśmy takich kontaktów Mistrz – Student. Widzieliśmy,
że Mistrz chce nas czegoś nauczyć. Mówił nam o rzeczach, których nie
można wyczytać z żadnych książek, a przy tym jak mówił. Było ich tak mało.”
Są to spisane, wybiórcze opinie z nagranej dyskusji, której wartość
poznawcza jest ogromna. Nie sposób oddać napięcia emocjonalnego, który pojawił
się w tej dyskusji, a który nadawał wyrażonym opiniom siły i ekspresji.
Konkluzje
Od doktorantów oczekuje się wielu kompetencji cywilizacyjnych o ogromnym
ładunku samorealizującym, które przejawiać się powinny w wysokim poziomie
wiedzy ogólnej. Używając tzw. Deskryptorów bolońskich doktorant: przyczynia się
do postępu naukowo – społecznego, zawodowego w społeczeństwie opartym na
wiedzy; wykazuje się oryginalnością i kreatywnością w tworzeniu i stosowaniu
nowej wiedzy; wnosi własny oryginalny wkład w rozwiązania poszerzające granice
9
wiedzy .
Oryginalność działania i kreatywność to cechy postawy twórczej, którą
kształtuje się w wyniku oddziaływań środowiskowych ale przede wszystkim
w wyniku samorozwoju. Mając tę świadomość doktoranci bardzo chętnie
7
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uczestniczą w tzw. „warsztatach samorozwoju” prowadzonych w ramach tzw.
„modułu pedagogicznego” (warto podkreślić fakultatywnego), gdzie poznają
techniki promowania samego siebie i własnych możliwości. Szersze konkluzje,
którymi dzielą się z prowadzącymi zajęcia sprowadzają się do tego stwierdzenia,
że nie zdawali sobie sprawy jak bardzo potrzebowali takich zajęć, a ich
samorozwój byłby bardziej dynamiczny i doprowadziłby ich do sukcesów o wiele
szybciej. Wskazywali ponadto na istotę takich treningów i celowość ich
wprowadzenia we wczesnym wieku młodzieńczym. Ma to oczywiście swoje
ontologiczne uzasadnienie. Zbliżone wyniki w tym zakresie uzyskano na
10
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim , gdzie doktorzy pracujący poza uczelnią
wskazali na potrzebę upowszechniania szerokiego profilu kształcenia ogólnego
w toku studiów doktoranckich.
W artykule skupiono się na analizie procesów samoregulacyjnych
wyzwalanych w toku kształcenia, głównie samoregulacji motywacji, mającej
ogromny wpływ na samorozwój jednostki. Należy podkreślić znaczenie nauczycieli
akademickich w konstruowaniu modelu dydaktycznego zorientowanego na
samorozwój studenta. Istnieje duża grupa studentów, dla których głównym źródłem
motywacji do wykonania zadania jest potrzeba akceptacji społecznej, przede
wszystkim ze strony nauczycieli. Autoedukacja i samorozwój są często wynikiem
wcześniejszej edukacji czynionej przez innych. Autoedukacja zaistnieje i będzie
miała szeroki i trwały wymiar i efekt, kiedy zainicjuje ją nauczyciel-mistrz. Mistrz
emanując wiedzą, mądrością, spolegliwością wychowa człowieka kompetentnego,
mądrego i równie spolegliwego, człowieka mającego motywacje poznawać świat
i uczyć się przez całe życie.
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BEZPIECZEŃSTWO- UJĘCIE WIELOASPEKTOWE
W KONTEKŚCIE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ W 2012 ROKU
W dniu 26 maja 2011 roku w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego
w Poznaniu odbyła się objęta honorowym patronatem ministra sportu I Konferencja
Naukowa Bezpieczeństwo ujęcie wieloaspektowe w kontekście Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej w 2012 roku. Organizatorami tego wydarzenia była Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Otwarcie konferencji zaszczycili swoją
obecnością dr Piotr Kwiatkiewicz prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
w Poznaniu, dr Jadwiga Willa prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Społecznego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, dr Marian Kryłowicz kierownik katedry
bezpieczeństwa narodowego, a także dr Ewa Bąk dyrektor Wydziału Kultury
Fizycznej Urzędu Miasta Poznania.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, przedsiębiorstw działających w obszarze
szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także przedstawiciele wielu polskich
ośrodków naukowych, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Politechniki Poznańskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
w Poznaniu.
W toku obrad poruszano zarówno kwestie związane z bezpieczeństwem
publicznym podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które odbędą się w Polsce
i na Ukrainie w 2012 roku, jak i kwestie dotyczące bezpieczeństwa technicznego.
W sesji poświęconej bezpieczeństwu publicznemu przedstawiono referaty
poświęcone m.in. odpowiedzialności organu wydającego zezwolenie za przebieg
imprezy masowej zgodny z warunkami pozwolenia, zakazowi stadionowemu,
polskiemu modelowi postępowania służb porządkowych z kibicami, walki
z chuliganami stadionowymi za pomocą psychologicznych metod wpływu
społecznego czy tzw. wojnie stadionowej.
Podczas obrad sesji bezpieczeństwa technicznego, poruszano zagadnienia
związane z ewakuacją ludzi podczas imprezy masowej, interoperacyjnością
systemów technicznych czy metodami i modelami zarządzania ryzykiem zagrożeń
generowanych w komunikacji tramwajowej Poznania w kontekście Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej.
Należy podkreślić, iż konferencja stanowiła dobre forum wymiany poglądów
między
przedstawicielami
środowisk
naukowych,
praktykami
oraz
przedsiębiorcami, za szczególnie wartościową należy uznać dyskusję prowadzoną
po zakończeniu każdej z sesji.
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I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - RYNKI SUROWCÓW I ENERGII”
W dniach 7-8 czerwca 2011 r. w poznańskim Hotelu Rzymskim odbyła się
I Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Energetyczne - Rynki
Surowców i Energii”. Szeroko zakrojona tematyka konferencji obejmowała takie
zagadnienia, jak geopolityka i geostrategia surowcowa, analiza zasobów produkcji
i konsumpcji głównych surowców energetycznych oraz transfer surowców i energii.
Przedmiotem zainteresowania referentów były m.in. nowe rozwiązania dotyczące
przesyłania energii, międzynarodowa rywalizacja w handlu paliwami, a także
ochrona środowiska i likwidacja zagrożeń ekologicznych.
Przewodniczącym
Komitetu
Organizacyjnego
i
spiritus
movens
przedsięwzięcia był dr Piotr Kwiatkiewicz, wielokrotnie podejmujący w swoich
publikacjach problem bezpieczeństwa energetycznego, zaś głównym sponsorem
firma Gas-System.
W wystąpieniu otwierającym konferencję P. Kwiatkiewicz wskazał na wagę
tytułowego zagadnienia i podkreślił nieodzowność upowszechnienia idei
bezpieczeństwa energetycznego w świadomości społecznej. Zaznaczył, że
konferencja jako forum wymiany myśli stanowi doskonałą okazję do podzielenia się
doświadczeniami i wiedzą, a także inspiruje do innowacyjnych działań na wielu
płaszczyznach.
Pierwszym prelegentem był dr Jan Zawadzki (SWPiD w Gdyni), który
w wystąpieniu „Ekspansja gazowa Federacji Rosyjskiej na Unię Europejską”
przedstawił uwarunkowania Nord Streamu i South Streamu oraz wskazał
alternatywne źródła gazu w Rosji. Poruszył on także sprawę argumentów
geopolitycznych wysuwanych przez Federację Rosyjską podczas spotkań
dwustronnych z Unią Europejską. Ostatni z podnoszonych problemów –
przypuszczenia na temat budowy trzeciego pasa przesyłowego przez Polskę wywołał ożywioną dyskusję, podczas której pojawiły się m.in. zapewnienia Gas
Systemu o intensyfikacji prac nad budową infrastruktury przesyłowej w Polsce oraz
2
obietnica stworzenia ok. 1000 km sieci przesyłowej do 2014 r.
Problem rywalizacji energetycznej podejmowanej przez Federację Rosyjską
powrócił również w innym kontekście w przemówieniu mgr. Michała Lubiny (UJ,
Kraków) „ Ropociąg WSTO jako przykład pojedynku energetycznego Rosji i Chin”.
Mówca szczegółowo scharakteryzował uwarunkowania geopolityczne i dokonania
gospodarcze Chin oraz zaakcentował sukcesy Chin w sferze energetyki.
Wystąpienie dr. Przemysława Osiewicza (UAM, Poznań) „Przesył surowców
energetycznych: Turcja jako państwo tranzytowe” podniosło kwestię, która nie
doczekała się dotąd dokładnego opracowania badawczego. Zagadnienie roli Turcji
jako państwa tranzytowego między bliskowschodnimi dostawcami a europejskimi
odbiorcami wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy. Pierwszą część konferencji
zamknął referat dr. Remigiusza Rosickiego (UAM, Poznań) pt. „Pakiet klimatyczny

i III pakt energetyczny- kierunki zmian polityki energetycznej UE”, w którym autor
skupił się na obowiązujących regulacjach prawnych i ich następstwach dla polityki
energetycznej Unii Europejskiej.
Po przerwie lunchowej głos zabrał Andrzej Szczęśniak, który
w wykładzie „USA-Rosja-Chiny- polityka energetyczna” ogólnie zarysował status
quo i perspektywy rozwojowe handlu surowcami na najbliższą dekadę. Autor
podkreślił rosnącą rolę Chin jako importera i prymat USA w tej dziedzinie.
Drugi dzień konferencji obejmował dwie interesujące sesje rozdzielone
przerwą kawową. W obu dyskusję moderował znany ekspert rynku paliw i gazu –
Andrzej Szczęśniak. W tym dniu obrad pierwszy referat zatytułowany „USA w Azji
Środkowo Wschodniej – CENTCOM” przedstawiony został przez Piotra
Grochmalskiego (dr hab.) z UMK w Toruniu. Wystąpienie dotyczyło roli CENTCOM
–u, dowództwa geograficznego armii amerykańskiej, w geostrategicznej polityce
USA. Dowództwo, fizycznie ulokowane w Tampie na Florydzie, odpowiada za
operacje na obszarze obejmującym 27 państw rejonu Bliskiego Wschodu i Azji
Centralnej. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie 100% obecnych strat bojowych armii
amerykańskiej dotyczy formacji dowodzonych przez CENTCOM oraz
uwzględniając, że „sercem” obszaru odpowiedzialności (AOR – Area of
Responsibility) tego dowództwa jest zatoka perska - jasna staje się jego
strategiczna rola w utrzymywaniu bezpieczeństwa energetycznego USA.
Wystąpienie Beaty Jagiełło (dr) z SGH z Warszawy zatytułowane „Afganistan i
kraje sąsiednie: nowe centrum surowców energetycznych” nawiązywało do regionu
świata przybliżonego w poprzednim referacie. Wystąpienie sygnalizowało
potencjalne surowcowe znaczenie dorzecza Abu – Dari. W referacie dokonano
prezentacji inicjatyw gospodarczych w przedmiotowym regionie z perspektywy Unii
Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz państw azjatyckich. W kontekście tych
ostatnich, akcentując rolę Turcji, autorka nowatorsko nazywa analizowany region –
Azją Środkowo Zachodnią.
Kolejny referat przedstawiony przez Justynę Michalak (dr inż.) z Politechniki
Poznańskiej, zgodnie z tytułem, dotyczył wpływu cen paliw na opłacalność
ekonomiczną inwestycji energetycznych. Autorka prezentowała rezultaty badań
własnych, obejmujące analizy ekonomiczne wykonane dla elektrowni zasilanej
węglem kamiennym oraz elektrowni zasilanej węglem brunatnym. Analizy
wskaźników efektywności ekonomicznej wykorzystywały trzy metody dyskontowe:
NVP, NPVR, IRR. Wyniki oryginalnych badań własnych również były
przedstawiane przez Dominika Kryzia (mgr inż.) z Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energia PAN z Krakowa w referacie o tytule: „Porównanie kopalnych
nośników energii pod względem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego”. Autor badał wybrane atrybuty fizycznego, ekonomicznego,
ekologicznego i społecznego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego. Badania,
oparte o tzw. wielowymiarową analizę danych, zrealizowano dla węgla
kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej. Według autora, najbardziej
atrakcyjnym paliwem w ujęciu globalnym jest gaz ziemny, natomiast w ujęciu
krajowym takim paliwem jest węgiel kamienny. Referat Radosława
Szczerbowskiego (dr inż.) z Politechniki Poznańskiej, dotyczył bezpieczeństwa
elektrowni jądrowych. Kwestie bezpieczeństwa ponad 430 pracujących obecnie na
świecie generatorów jądrowych w kontekście ostatniej awarii elektrowni
w Fukushimie w Japonii są nadal istotne i przyciągają uwagę nie tylko specjalistów.

Według autora, przedmiotowa problematyka obejmuje zagadnienia związane
z bezpieczeństwem obiektów jądrowych oraz kwestie dotyczące ochrony instalacji
jądrowych. W referacie wskazano rozwiązania techniczne i organizacyjne dla
reaktorów jądrowych trzeciej generacji. Zasygnalizowano możliwy wysoki poziom
bezpieczeństwa dla przyszłych generatorów czwartej generacji, w których paliwem
zamiast uranu ma być tor.
Drugi dzień konferencji zakończył referat Jacka Raubo (mgr) z Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zatytułowany „Rola sił zbrojnych
jako gwaranta bezpieczeństwa energetycznego państw na początku XXI w.”.
P różnorodne kazusy z ostatnich lat autor uzasadnił tezę, że siły zbrojne różnych
państw są wykorzystywane do: zdobywania i pozyskiwania surowców
energetycznych, ochrony złóż i miejsc pozyskania surowców energetycznych oraz
ochrony linii przesyłu i transportu surowców energetycznych.
Podsumowując obrady uczestnicy docenili ogólny klimat konferencji oraz
przyjętą formę prowadzenia otwartych dyskusji po każdym wystąpieniu
umożliwiającą pogłębienie kwestii poruszanych w referatach dyskusje. Uczestnicy
wyrazili poparcie dla cykliczności konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę
Bezpieczeństwa. Smaczny lunch w restauracji Hotelu Rzymskiego stanowił ostatni
akcent tegorocznej konferencji.

