1
______________________________________________________________________

PRZEGLĄD
NAUKOWO-METODYCZNY

EDUKACJA
DLA
BEZPIECZEŃSTWA

ROK X NUMER 1/2017 (34)

Poznań 2017

2
______________________________________________________________________

Recenzenci działów
prof. dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA – psychologia
prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI – bezpieczeństwo narodowe
prof. zw. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI – bezpieczeństwo zdrowotne
prof. dr hab. Daniel FIC – zarządzanie
prof. zw. dr hab. Marceli KOSMAN – bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne
prof. zw. dr hab. Michał PŁACHTA – bezpieczeństwo publiczne,
bezpieczeństwo wewnętrzne
prof. dr hab. Halina TUMOLSKA – pedagogika
Stali recenzenci zewnętrzni
prof. zw. dr hab. Irina SURINA
prof. zw. dr hab. inż. Bogdan SZULC
prof. zw. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
prof. dr hab. Borys KOWALIOW
prof. dr hab. Daria KOZAK
prof. dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO
prof. dr Romualdas POVILITIS
prof. dr Tamara TKACZ
dr Nadia BRYL
dr Marta CZARNECKA-IWAŃCZUK
doc. dr Alena DOUŠKOVA
dr Zlatica HUL’OVA
dr Juraj MADEJ
Redakcja naukowa
Maria Kozielska
Skład komputerowy
Marta Ratajczak
Korekta tekstów anglojęzycznych znajdujących się na płycie CD
Roma Konstancja Kwiatkiewicz
Redakcja oświadcza, że wersją podstawową czasopisma jest wydanie papierowe.
Copyright © 2017 by Edition
ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
All rights reserved
ISSN: 1899-3524

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
ul. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
tel. 61 851 05 18
e-mail: kierownik.wydawnictwa@wsb.net.pl
www.wsb.net.pl
Druk i oprawa
“ESUS” Agencja Reklamowo-Wydawnicza
ul. Wierzbięcice 35, 61-855 Poznań
tel./fax. 61 835 35 36
www.esus.pl

3
______________________________________________________________________

SPIS TREŚCI
WSTĘP
(Maria KOZIELSKA) ............................................................................................... 23
WSTĘP/Płyta
(Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław SZCZERBOWSKI) ........................................ 27
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ........................................................................ 43
Istota terroryzmu, klasyfikacja oraz formy i metody działań terrorystycznych
(Zdzisław KNECHT, Błażej BAZYLCZUK) ........................................................... 45
Rola Hiszpanii w strukturach UE i NATO
(Adam KRAMPICHOWSKI) ................................................................................... 63
Teoria cywilizacji F. Konecznego a bezpieczeństwo zachodniej Europy
(Adam DWORACZYK) ........................................................................................... 79
Nowe wojny – geneza, motywy, cele
(Anna KAMIŃSKA) ................................................................................................ 93
Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego
(Paweł WILK) ....................................................................................................... 105
Narzędzia kontroli gruzińskich sił zbrojnych i policji przez misję monitorującą
Unii Europejskiej w Gruzji
(Artur WALCZUK) ................................................................................................ 119
Przejawy niemieckiego zagrożenia polskiej sprawie plebiscytowej na Warmii,
Mazurach i Powiślu oraz Górnym Śląsku w latach 1919-1921
(Tomasz LANDMANN)......................................................................................... 127
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ................................................................. 145
Determinanty bezpieczeństwa personalnego
(Aneta CHRZĄSZCZ, Zbigniew CIEKANOWSKI) .............................................. 147
Polityka państwa wobec weteranów poszkodowanych w zagranicznych operacjach
Sił Zbrojnych RP – część 1
(Jakub SKUPIEŃ) ................................................................................................ 171
System doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennictwa i jego wpływ
na karierę zawodową
(Robert BALCERZYK, Iga SZEWCZYK) ............................................................ 183
Organizacja imprez (nie) masowych przez uczelnie wyższe
(Jarosław STRUNIAWSKI) .................................................................................. 201
Zapobieganie zjawisku chuligaństwa stadionowego
(Arkadiusz BERG) ............................................................................................... 211
Funkcjonowanie parków narodowych w sytuacjach kryzysowych. Studium
przypadku na przykładzie parku narodowego „Bory Tucholskie”
(Czesław WODZIKOWSKI) .................................................................................. 223

4
______________________________________________________________________

Rola pracy skazanych w realizacji specyficznych potrzeb rynku pracy oraz
w procesie ich resocjalizacji na przykładzie aresztu śledczego w Środzie
Wielkopolskiej
(Joanna DOLATKOWSKA, Józef W. JERMACZ) .............................................. 233
Bezpieczeństwo w portach jachtowych na przykładzie mariny w Gdyni
(Adam KRAMPICHOWSKI) ................................................................................. 249
ZARZĄDZANIE ..................................................................................................... 259
Uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce
(Julia NOWICKA, Zbigniew CIEKANOWSKI) .................................................... 261
Wykorzystanie funduszy europejskich w procesie wspierania innowacyjności
(Dariusz PAWLISZCZY) ...................................................................................... 273
Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwaniem dla rynku edukacyjnego
(Józef BUCZYŃSKI) ............................................................................................. 285
Wiedza ułatwia zarządzanie szkołą wyższą
(Michał LISOWSKI) .............................................................................................. 299
Techniki obrony przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami
(Monika KLOCEK) ............................................................................................... 309
PEDAGOGIKA ...................................................................................................... 329
Ethical standards in students’ perception – selected aspects
(Jolanta PUŁKA, Leszek ŚWIECA) .................................................................... 331
Znaczenie edukacji obywateli RP w świetle zagrożeń terrorrystycznych
(Anna DRZEWICZ, Sylwia GLIWA) .................................................................... 343
Kształcenie współczesnych menedżerów bezpieczeństwa
(Jan ZYCH)… ....................................................................................................... 359
Organizacja i efektywność kształcenia na studiach uniwersyteckich w opinii
i ocenie studentów kierunków przyrodniczych
(Agnieszka KAMIŃSKA-OSTĘP, Anna Maria WÓJCIK)… ............................... 373
Poczucie kompetencji informatyczno-medialnych studentów pedagogiki w aspekcie
merytorycznym (na przykładzie studentów uniwersytetu w Białymstoku
i uniwersytetu w Cordobie)
(Katarzyna SZORC, Paulina PIETRZAK)… ....................................................... 387
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście działań
psychologiczno-pedagogicznych
(Magdalena WOJTASZ)… ................................................................................... 405
Refleksje nauczycieli nad własnym typem uczenia i stylem pracy
(Anna Maria WÓJCIK)… ..................................................................................... 417
PSYCHOLOGIA .................................................................................................... 429
Psychosomatyczne mechanizmy bezpieczeństwa człowieka
(Agnieszka FLORCZAK) ..................................................................................... 431

5
______________________________________________________________________

Reception of subjectivity of critical theory and Machiavellianism – a proposal
for computer aided diagnosis of pathology in education
(Patryk KACZMAREK, Leszek J. ŚWIECA, Roman SIMIŃSKI)........................ 441
Klasyfikator makiawelizmu – rozszerzone wnioskowanie indukcyjne; teoria zbiorów
przybliżonych (rough set theory)
(Leszek J. ŚWIECA, Roman SIMIŃSKI) ............................................................. 455
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE .................................................................... 473
Stan wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dzieciom w przypadku bezdechu, zakrztuszenia i zatrzymania krążenia
(Małgorzata GIERSZEWSKA, Marzena KAŹMIERCZAK, Estera
MIECZKOWSKA, Grażyna GEBUZA, Alina PAWŁOWICZ) .............................. 475
Postawy młodzieży pełnosprawnej wobec niepełnosprawnych w kontekście
integracji osób zróżnicowanych sprawnościowo
(Justyna MROTEK, Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA)......................... 487
Facebook jako źródło wiedzy i niewiedzy na temat marihuany
(Marcin SZULC, Beata PASTWA-WOJCIECHOWSKA) .................................... 495
Wybrane niedobory pierwiastkowe, powodujące wypadanie włosów
(Violetta TOMASZEWICZ, Jacek J. KLAWE, Anna ŚWIATŁY-FIGIEL, Maria
CHRZANOWSKA) ................................................................................................ 515
Zachowania prozdrowotne wśród podchorążych marynarki wojennej na tle
studentów cywilnych
(Magdalena URBAN) ........................................................................................... 523
RAPORTY, RECENZJE, SPRAWOZDANIA ....................................................... 537
„Juni” – czyli poznański czerwiec 1956 r. W niemieckiej wersji „docusoap”
[recenzja: Piotr bojarski, „Juni”, Poznań 2016]
(Łukasz JASTRZĄB) ........................................................................................... 539
Autentyczna wizja okupacji niemieckiej kraju warty [recenzja: Piotr Świątkowski,
Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja w kraju warty,
Poznań 2017]
(Łukasz JASTRZĄB) ........................................................................................... 543

6
______________________________________________________________________

7
______________________________________________________________________

PŁYTA:
KONTEKST MIĘDZYNARODOWY ...................................................................... 545
Miejsce celu środowiskowego w polityce energetycznej Unii Europejskiej
(Ilona PRZYBOJEWSKA) .................................................................................... 546
Dywersyfikacja dostaw energii przez Polskę we współpracy z innymi państwami
w regionie
(Paulina BŁAŻEJEWSKA)................................................................................... 563
Derogacje względem uprawnień do emisji CO2 dla energetyki w wymiarze
krajowym i ponadnarodowym
(Anna HNYDIUK-STEFAN) .................................................................................. 570
Polityka energetyczna w działaniu banku światowego – aspekt globalny
(Marta GĘBSKA) .................................................................................................. 582
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście współpracy
z Federacją Rosyjską
(Marian KOPCZEWSKI, Paweł OLBRYCHT) ..................................................... 596
Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi – zależność czy dywersyfikacja?
(Łukasz WOJCIESZAK)....................................................................................... 606
Bezpieczeństwo dostaw energii do Polski w warunkach funkcjonowania Unii
Energetycznej
(Tomasz MOTOWIDLAK) .................................................................................... 623
Położenie geopolityczne Polski jako wyznacznik poziomu jej bezpieczeństwa
energetycznego
(Marian KOPCZEWSKI, Paweł OLBRYCHT) ..................................................... 639
BEZPIECZEŃSTWO I POLITYKA ....................................................................... 649
Energetyka w dokumentach strategicznych z zakresu bezpieczeństwa
(Tomasz ŁACHACZ) ............................................................................................ 650
Źródła blackoutów w Polsce z perspektywy zarządzania kryzysowego
(Jan ZYCH, Cezary FÓRMANIAK) ...................................................................... 660
Bezpieczeństwo publiczne w obliczu awarii systemu elektroenergetycznego
(Jakub ADAMKIEWICZ) ...................................................................................... 679
Ryzyko inwestycji sieciowych w aspekcie planowania rozwoju infrastruktury
sieciowej
(Waldemar DOŁĘGA) .......................................................................................... 689
Ramy prawne ochrony infrastruktury energetycznej przed aktami terroryzmu
w Unii Europejskiej
(Jan LASKOWSKI) ............................................................................................... 698
Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście budowy elektrowni jądrowej w Polsce
(Krzysztof ŁOWCZOWSKI) ................................................................................. 713
Nuclear power in the context of Poland’s long-term energy policy
(Wojciech ZACHARCZUK, Karolina MADERA-BIELAWSKA, Andrzej
TATAREK) ............................................................................................................ 722

8
______________________________________________________________________

Systemy bezpieczeństwa w elektrowni z reaktorem AP1000
(Jakub SIERCHUŁA) ........................................................................................... 733
Obrona i odbudowa zdolności wytwórczych elektrowni i elektrociepłowni
w warunkach awarii katastrofalnych systemu elektroenergetycznego
(Daria RADSAK,Krzysztof SROKA) ................................................................... 746
Sytuacja energetyczna Polski w zakresie energetyki odnawialnej
(Krzysztof SALA) ................................................................................................. 761
Biomasa roślin energetycznych jako element dywersyfikacji źródeł energii w Polsce
(Jakub FRANKOWSKI, Jacek PRZYBYŁ, Natalia MIODUSZEWSKA,Sylwia
BARTNIKOWSKA) ............................................................................................... 777
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ..................................................................... 791
Określenie wydajności instalacji słonecznej z kolektorem płaskim
(Danuta PROSZAK-MIĄSIK) ............................................................................... 792
Możliwości uprawy i wykorzystania traw wieloletnich do celów energetycznych
(Jakub FRANKOWSKI)........................................................................................ 806
Ocena przydatności energetycznej wybranych gatunków zbóż
(Jakub FRANKOWSKI)........................................................................................ 815
Struktura przestrzenna energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych zasobach
energii w Polsce
(Piotr HEKTUS) .................................................................................................... 824
Wpływ dotacji dla roślin energetycznych na wzrost pozyskania energii pierwotnej
z odnawialnych źródeł energii w Polsce
(Aleksander KOŹMIŃSKI) ................................................................................... 834
Uwarunkowania lokalizacji biogazowni w Polsce
(Adam STALIŃSKI) .............................................................................................. 847
Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w monitoringu procesu suszenia
płodów rolnych
(Jan PORZUCZEK) .............................................................................................. 864
Wady i zalety bylin uprawianych na cele energetyczne
(Sylwia BARTNIKOWSKA, Jakub FRANKOWSKI) ........................................... 876
Geotermia jako niewykorzystane źródło energii cieplnej w Polsce
(Waldemar CZTERNASTY, Michał ZABŁOCKI) ................................................ 884
Biomasa w elektrowniach i elektrociepłowniach
(Marlena DĘBICKA, Maria ŻYGADŁO)............................................................... 901
Autonomous photovoltanic unit as a multifunctional system of public utility
(Sławomir SZYMOCHA) ...................................................................................... 909
OCHRONA ŚRODOWISKA I ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE .................... 917
Emisje z zakładów przetwarzania odpadów
(Marlena DĘBICKA, Maria ŻYGADŁO)............................................................... 918

9
______________________________________________________________________

Analiza zmienności sezonowej wybranych właściwości popiołów ze spalenia
osadów ściekowych
(Jolanta LATOSIŃSKA, Magdalena DAŃCZUK) ............................................... 933
Perspektywy wykorzystania energetyki jądrowej w Polsce w aspekcie
bezpieczeństwa ekologicznego
(Krzysztof SALA) ................................................................................................. 947
Możliwości zastosowania bezzałogowych pojazdów latających do analizy jakości
powietrza
(Sławomir SZYMOCHA) ...................................................................................... 958
Polska energetyka w aspekcie handlu emisjami CO2
(Anna HNYDIUK-STEFAN) .................................................................................. 971
Ustawa o odnawialnych źródłach energii a efektywność ekonomiczna elektrowni
wodnych
(Izabela GODYŃ) .................................................................................................. 981
Społeczny wymiar budowy wodnych zbiorników zaporowych na przykładzie
zbiornika Świnna Poręba
(Krzysztof SALA) ................................................................................................. 997
Polityka energetyczna wobec instalacji biogazowych
(Tomasz MATYSIAK, Franciszek SIDORSKI, Radosław SZCZERBOWSKI) 1005
Spółdzielnie energetyczne – perspektywy rozwoju
(Doris BEDNARSKA, Radosław SZCZERBOWSKI) ....................................... 1013
Spalarnie odpadów jako wyraz polityki społecznej na przykładzie Krakowa
(Krzysztof SALA) ............................................................................................... 1034
Fuzja węgla z geotermią w ogrzewaniu miasta Stargard – efekty ekonomiczne,
społeczne i ekologiczne
(Waldemar CZTERNASTY, Michał ZABŁOCKI) .............................................. 1044
Dominujące formy przestępstw paliwowych w aspekcie zorganizowanej
przestępczości ekonomicznej
(Bożenna PIĄTKOWSKA) ................................................................................. 1057
LOGISTYKA I TRANSPORT .............................................................................. 1071
Polski rynek transportu
(Irena WIŚNIEWSKA, Diana PUCHACZ, Jacek KROM).................................. 1072
Ocena wykorzystania środków unijnych na rozwój transportu w Polsce
(Konrad Łukasz WIŚNIEWSKI, Tomasz ŻAK, Ewa RYZIŃSKA) .................... 1086
Diagnoza sektora transportowego w Polsce
(Robert PIETRASZKO, Ryszard WIŚNIEWSKI, Damian KROM) ................... 1094
Uwarunkowania procesu dostawy ciepła w systemach ciepłowniczych
(Aleksandra RAK) .............................................................................................. 1109
Przegląd i analiza metodologii planowania rozwoju infrastruktury sieciowej
(Waldemar DOŁĘGA) ........................................................................................ 1130

10
______________________________________________________________________

Zaopatrzenie w energię elektryczną w warunkach polowych (poza siecią
elektroenergetyczną) – przegląd generatorów prądotwórczych i analiza możliwości
ich zastosowania
(Piotr KWIATKIEWICZ)...................................................................................... 1143
Programy DSR istrumentem poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
(Tomasz MOTOWIDLAK) .................................................................................. 1154
Wykorzystanie systemów magazynowania energii elektrycznej do optymalnego
zarządzania energią elektryczną w sieciach typu Smart Grid
(Kazimierz HERLENDER).................................................................................. 1166
Insulator detection based on hog features descriptor
(Jakub OSUCHOWSKI) ..................................................................................... 1176
Diagnostics of the photovoltaic panels using hybrid image data model
(Jakub OSUCHOWSKI, Paweł MICHALSKI) .................................................... 1187
TECHNIKA .......................................................................................................... 1200
Wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej
(Waldemar DOŁĘGA) ........................................................................................ 1201
Układy oxy spalania jako innowacyjna technologia wytwarzania energii elektrycznej
z węgla
(Franciszek SIDORSKI, Krzysztof SROKA, Radosław SZCZERBOWSKI) ... 1214
Możliwość wykorzystania ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle
opalanym węglem brunatnym
(Leszek KULESZA) ............................................................................................ 1226
Analiza wpływu liczby wiązek oraz konstrukcji przewodów roboczych na rozkład
pola elektrycznego, generowanego przez napowietrzne linie wysokich napięć
(Dariusz SZTAFROWSKI, Jacek GUMIELA).................................................... 1238
Wpływ geometrii przewodów roboczych linii napowietrznych 400kV na rozkład pola
elektrycznego w otaczającym je środowisku
(Dariusz SZTAFROWSKI, Jacek GUMIELA).................................................... 1250
Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego dla potrzeb inspekcji infrastruktury
elektroenergetycznej obiektem UAV
(Sławomir SZYMOCHA) .................................................................................... 1262
Możliwości inspekcji elementów linii wysokiego napięcia z wykorzystaniem metod
przetwarzania obrazu
(Paweł MICHALSKI, Jakub OSUCHOWSKI) .................................................... 1273
Eksperymentalna i numeryczna analiza wybranych aspektów procesu spalania
biomasy w kotle wsadowym
(Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA).......................................................... 1288
Komputerowy program doboru zabezpieczeń ziemnozwarciowych, jako element
poprawy bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnych SN
(Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Józef LORENC, Bogdan STASZAK).................. 1305

11
______________________________________________________________________

Działania polskich operatorów systemu dystrybucyjnego w kierunku zmniejszenia
współczynników związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej
(Jacek HANDKE, Bartosz OLEJNIK) ............................................................... 1316
Akwizycja danych przy użyciu platformy Arduino, jako alternatywa dla
zaawansowanych systemów pomiarowych
(Sławomir SZYMOCHA) .................................................................................... 1328
Wpływ właściwości łuku elektrycznego na pogarszanie się zdolności łączeniowej
łączników próżniowych
(Jerzy JANISZEWSKI) ....................................................................................... 1338
Wpływ jakości energii elektrycznej na bezpieczeństwo energetyczne zakładu
przemysłowego
(Marta BĄTKIEWICZ-PANTUŁA) ...................................................................... 1350
Zapady napięcia i przerwy w zasilaniu oraz ich wpływ na pracę wybranych
odbiorników energii elektrycznej
(Marek GAŁA, Kazimierz JAGIEŁA) ................................................................. 1363

12
______________________________________________________________________

13
______________________________________________________________________

CONTENTS
INTRODUCTION
(Maria KOZIELSKA) ............................................................................................... 23
INTRODUCTION/CD
(Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław SZCZERBOWSKI) ........................................ 27
NATIONAL SECURITY .......................................................................................... 43
The essence of terrorism, classification, forms and methods of terrorist acts
(Zdzisław KNECHT, Błażej BAZYLCZUK) ........................................................... 45
Role of Spain in EU and NATO structures
(Adam KRAMPICHOWSKI) ................................................................................... 63
The theory of Felix Koneczny and safety of the western Europe
(Adam DWORACZYK) ........................................................................................... 79
New wars – background reasons, aims
(Anna KAMIŃSKA) ................................................................................................ 93
Selected threats of international security
(Paweł WILK) ....................................................................................................... 105
The European Union monitoring mission in Georgia control tools of the georgian
armed forces and police
(Artur WALCZUK) ................................................................................................ 119
Symptoms of German threat on polish plebiscites in Warmia, Mazury and Powisle
as well as upper silesia in years 1919-1921
(Tomasz LANDMANN)......................................................................................... 127
INTERNAL SECURITY ......................................................................................... 145
Determinants of the personal safety
(Aneta CHRZĄSZCZ, Zbigniew CIEKANOWSKI) .............................................. 147
The state policy regarding veterans injured in foreign missions of the Polish Armed
Forces – part 1
(Jakub SKUPIEŃ) ................................................................................................ 171
Professional improvement system of principles of prisoners and its impact
on career
(Robert BALCERZYK, Iga SZEWCZYK) ............................................................ 183
Organization of (not) mass events by the universities
(Jarosław STRUNIAWSKI) .................................................................................. 201
Football hooliganism prevention
(Arkadiusz BERG) ............................................................................................... 211
National parks functioning in times of crisis. Case study on the example of
"Bory Tucholskie" National Park
(Czesław WODZIKOWSKI) .................................................................................. 223

14
______________________________________________________________________

Role of the work of convicteds in the realization of specific needs of the labour
market and in the process of their rehabilitation on the example of the detention
centre in Środa Wielkopolska
(Joanna DOLATKOWSKA, Józef W. JERMACZ) .............................................. 233
Safety in the yacht cages on example marina in Gdynia
(Adam KRAMPICHOWSKI) ................................................................................. 249
MANAGEMENT .................................................................................................... 259
Of conditioning the crisis management in Poland
(Julia NOWICKA, Zbigniew CIEKANOWSKI) .................................................... 261
The use of European funds in supporting innovation
(Dariusz PAWLISZCZY) ...................................................................................... 273
HR management challenge for the education market
(Józef BUCZYŃSKI) ............................................................................................. 285
Knowledge facilitates college managemen
(Michał LISOWSKI) .............................................................................................. 299
Corporate defense tactics against hostile takeovers
(Monika KLOCEK) ............................................................................................... 309
PEDAGOGY ......................................................................................................... 329
Ethical standards in students’ perception – selected aspects
(Jolanta PUŁKA, Leszek ŚWIECA) .................................................................... 331
The meaning of education in Poland in light of terror threats
(Anna DRZEWICZ, Sylwia GLIWA) .................................................................... 343
Education of contemporary managers safety
(Jan ZYCH)… ....................................................................................................... 359
Organization and effectiveness of university education in the opinion
and evaluation of science students
(Agnieszka KAMIŃSKA-OSTĘP, Anna Maria WÓJCIK)… ............................... 373
A sense of IT and media competence of pedagogy students in terms of content
(on the example of students at the University in Bialystok and the University
of Cordoba)
(Katarzyna SZORC, Paulina PIETRZAK)… ....................................................... 387
A student with special educational needs in the context of psychological
and pedagogical activities
(Magdalena WOJTASZ)… ................................................................................... 405
Teachers’ reflection on their type and style of teaching work
(Anna Maria WÓJCIK)… ..................................................................................... 417
PSYCHOLOGY ..................................................................................................... 429
Psychosomatic human safety mechanisms
(Agnieszka FLORCZAK) ..................................................................................... 431

15
______________________________________________________________________

Reception of subjectivity of critical theory and Machiavellianism – a proposal
for computer aided diagnosis of pathology in education
(Patryk KACZMAREK, Leszek J. ŚWIECA, Roman SIMIŃSKI)........................ 441
Classifier of machavellianism – the upgraded inductive reasoning; rough set theory
(Leszek J. ŚWIECA, Roman SIMIŃSKI) ............................................................. 455
HEALTH SECURITY ............................................................................................ 473
Knowledge and skills of parents with first aid to children in the event of apnea,
choking and cardiac arrest
(Małgorzata GIERSZEWSKA, Marzena KAŹMIERCZAK, Estera
MIECZKOWSKA, Grażyna GEBUZA, Alina PAWŁOWICZ) .............................. 475
Attitudes nondisabled youth towards disabled people in the context of integration
people with differential functioning
(Justyna MROTEK, Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA)......................... 487
Facebook as the source of knowledge and ignorance about marihuana
(Marcin SZULC, Beata PASTWA-WOJCIECHOWSKA) .................................... 495
Selected deficiency of elements, causing hair loss
(Violetta TOMASZEWICZ, Jacek J. KLAWE, Anna ŚWIATŁY-FIGIEL, Maria
CHRZANOWSKA) ................................................................................................ 515
Health behavior among the cadets of the Navy in comparison with students of civil
Naval Academy in Gdynia
(Magdalena URBAN) ........................................................................................... 523
REVIEWS, REPORTS AND LEGAL ANALYS .................................................... 537
“June” – Poznań June 1956 in the German version „docusoap” [review: Piotr
Bojarski, „Juni”, Poznań 2016]
(Łukasz JASTRZĄB) ........................................................................................... 539
Authentic vision of the German occupation of the Warthegau [review: Piotr
Świątkowski, „Poles and dogs not allowed”. German occupation
in the Warthegau, Poznań 2017]
(Łukasz JASTRZĄB) ........................................................................................... 543

16
______________________________________________________________________

17
______________________________________________________________________

CD:
INTERNATIONAL RELATIONS ........................................................................... 545
Place of environmental aim in the energy policy of the European Union
(Ilona PRZYBOJEWSKA) .................................................................................... 546
Diversification of energy supply by Poland in cooperation with other countries in the
region
(Paulina BŁAŻEJEWSKA)................................................................................... 563
Derogations for electricity sector in terms of free CO2 emission permissions
in national and supranational aspect
(Anna HNYDIUK-STEFAN ) ................................................................................. 570
Energy Policy in Activity of the World Bank. The Global Aspect
(Marta GĘBSKA) .................................................................................................. 582
Energy security of the European Union in the context of cooperation with the
Russian Federation
(Marian KOPCZEWSKI, Paweł OLBRYCHT) ..................................................... 596
Energy security of Belarus – dependency or diversification?
(Łukasz WOJCIESZAK)....................................................................................... 606
Polish energy security in conditionsof functioning of the Energy Union
(Tomasz MOTOWIDLAK) .................................................................................... 623
The geopolitical situation of Poland as a determinant of its energetic security
(Marian KOPCZEWSKI, Paweł OLBRYCHT) ..................................................... 639
SECURITY AND POLITICS.................................................................................. 649
Energetics in strategic documents involved in security
(Tomasz ŁACHACZ) ............................................................................................ 650
Sources blackouts in Poland from the perspective of crisis management
(Jan ZYCH, Cezary FÓRMANIAK) ...................................................................... 660
Public safety in the face of failure power system
(Jakub ADAMKIEWICZ) ...................................................................................... 679
Risk of network investments with regard to planning of electric power network
infrastructure development
(Waldemar DOŁĘGA) .......................................................................................... 689
The European Union legal framework for protecting energy infrastructure against
acts of terrorism
(Jan LASKOWSKI) ............................................................................................... 698
Safety and security of Polish Power System in the context of nuclear power plant
(Krzysztof ŁOWCZOWSKI) ................................................................................. 713
Nuclear power in the context of Poland’s long-term energy policy
(Wojciech ZACHARCZUK,Karolina MADERA-BIELAWSKA, Andrzej
TATAREK) ............................................................................................................ 722

18
______________________________________________________________________

Safety systems in nuclear power plant with AP1000 reactor
(Jakub SIERCHUŁA) ........................................................................................... 733
The defence and restoration of power plants' and combined heat and power
stations' generation capacity in a catastrophic failure conditions of power system
(Daria RADSAK,Krzysztof SROKA) ................................................................... 746
Polish energy situation in the field of renewable energy
(Krzysztof SALA) ................................................................................................. 761
The biomass of energy crops as an element of diversification of energy sources
in Poland
(Jakub FRANKOWSKI, Jacek PRZYBYŁ, Natalia MIODUSZEWSKA,Sylwia
BARTNIKOWSKA) ............................................................................................... 777
RENEWABLE ENERGY ....................................................................................... 791
Determination of performance installation with solar collector flat
(Danuta PROSZAK-MIĄSIK) ............................................................................... 792
The possibilities of cultivation and usage perennial grasses for energy purposes
(Jakub FRANKOWSKI)........................................................................................ 806
The evaluation of usefulness of selected cereal species for energy purpose
(Jakub FRANKOWSKI)........................................................................................ 815
The spatial structure of distributed energy based on renewable energy resources
in Poland
(Piotr HEKTUS) .................................................................................................... 824
The influence of grants for energy plants on sourced growth the original energy
from sustainable energy source in Poland
(Aleksander KOŹMIŃSKI) ................................................................................... 834
Determinants of biogas power plants localisation in Poland
(Adam STALIŃSKI) .............................................................................................. 847
Application of the impedance spectroscopy for monitoring of drying the agricultural
crops
(Jan PORZUCZEK) .............................................................................................. 864
The advantages and disadvantages of perennials cultivated for energy purposes
(Sylwia BARTNIKOWSKA, Jakub FRANKOWSKI) ........................................... 876
Geothermal Energy as an unused source of heat in Poland
(Waldemar CZTERNASTY, Michał ZABŁOCKI) ................................................ 884
Biomass in power plants
(Marlena DĘBICKA, Maria ŻYGADŁO)............................................................... 901
Autonomous photovoltanic unit as a multifunctional system of public utility
(Sławomir SZYMOCHA) ...................................................................................... 909
ENVIRONMENTAL PROTECTION & LAW AND SOCIAL ASPECTS ............... 917
Emissions from waste treatment plants
(Marlena DĘBICKA, Maria ŻYGADŁO)............................................................... 918

19
______________________________________________________________________

Analysis of seasonal variation of selected properties of ashes from the incineration
of sewage sludge
(Jolanta LATOSIŃSKA, Magdalena DAŃCZUK) ............................................... 933
Prospects for the use of nuclear power in Poland in terms of ecological safety
(Krzysztof SALA) ................................................................................................. 947
Ways of using unmanned aerial vehicles (UAV) for measuring the quality of air
(Sławomir SZYMOCHA) ...................................................................................... 958
Polish energy sector in terms of CO2 emissions trading scheme
(Anna HNYDIUK-STEFAN) .................................................................................. 971
RES Act and the economic efficiency of hydropower plants
(Izabela GODYŃ) .................................................................................................. 981
Social dimension of building of water resistant tanks on the example of the Swine
tank
(Krzysztof SALA) ................................................................................................. 997
Energy policy towards biogas farm power plants
(Tomasz MATYSIAK, Franciszek SIDORSKI, Radosław SZCZERBOWSKI) 1005
Energy cooperatives – prospects for development
(Doris BEDNARSKA, Radosław SZCZERBOWSKI) ....................................... 1013
Waste Wasters as an expression of social policy on Cracow example
(Krzysztof SALA) ............................................................................................... 1034
The merger of coal with geothermal energy for heating Stargard city - economic,
social and environmental effects
(Waldemar CZTERNASTY, Michał ZABŁOCKI) .............................................. 1044
Parent forms of crimes in terms of fuel economy organised crime
(Bożenna PIĄTKOWSKA) ................................................................................. 1057
LOGISTICS AND TRANSPORT ........................................................................ 1071
Polish transport system
(Irena WIŚNIEWSKA, Diana PUCHACZ, Jacek KROM).................................. 1072
Evaluation of use of EU funds for transport development in Poland
(Konrad Łukasz WIŚNIEWSKI, Tomasz ŻAK, Ewa RYZIŃSKA) .................... 1086
Diagnosis of transport sector in Poland
(Robert PIETRASZKO, Ryszard WIŚNIEWSKI, Damian KROM) ................... 1094
Determinants of process heat supply in heating systems
(Aleksandra RAK) .............................................................................................. 1109
Review and analysis of methodology of network infrastructure development
planning
(Waldemar DOŁĘGA) ........................................................................................ 1130

20
______________________________________________________________________

Electric power supply in field conditions (beyond the reach of a power grid) –
a review of electric power generators and their possible usage
(Piotr KWIATKIEWICZ)...................................................................................... 1143
DSR programs as an instrument for improving of safety of electricity supply
(Tomasz MOTOWIDLAK) .................................................................................. 1154
Use of electricity storage systems for optimal electricity management in Smart
Grid networks
(Kazimierz HERLENDER).................................................................................. 1166
Insulator detection based on hog features descriptor
(Jakub OSUCHOWSKI) ..................................................................................... 1176
Diagnostics of the photovoltaic panels using hybrid image data model
(Jakub OSUCHOWSKI, Paweł MICHALSKI) .................................................... 1187
TECHNOLOGY ................................................................................................... 1200
Selected aspects of electric power network infrastructure development
(Waldemar DOŁĘGA) ........................................................................................ 1201
OXY combustion as innovation technology to generate electrical energy from coal
(Franciszek SIDORSKI, Krzysztof SROKA, Radosław SZCZERBOWSKI) ... 1214
The possibility of using the heat water vapor condensation from the flue gas in the
boiler fired by brown coal
(Leszek KULESZA) ............................................................................................ 1226
Analysis of the impact of structures and quantity of group wires for the distribution
of electric fields generated by power lines
(Dariusz SZTAFROWSKI, Jacek GUMIELA).................................................... 1238
Impact of 400kV power lines geometry on electric field distribution in surrounding
environment
(Dariusz SZTAFROWSKI, Jacek GUMIELA).................................................... 1250
Measurement of the electromagnetic field intensity for the inspection of electroenergetic infrastructure by UAV unit
(Sławomir SZYMOCHA) .................................................................................... 1262
The inspection possibilities for high voltage line components with the use of image
processing methods
(Paweł MICHALSKI, Jakub OSUCHOWSKI) .................................................... 1273
Analysis of selected problems of biomass combustion process in batch boilers –
experimental and numerical approach
(Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA).......................................................... 1288
Computer aided earth fault protection settings as an element improving distribution
network operation safety
(Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Józef LORENC, Bogdan STASZAK).................. 1305

21
______________________________________________________________________

The measures of the polish electric power distribution system operators towards
reduction of factors associated with interruptions of electric energy delivery
(Jacek HANDKE, Bartosz OLEJNIK) ............................................................... 1316
Activating data with the use of the Arduino platform as an alternative for advanced
measuring systems
(Sławomir SZYMOCHA) .................................................................................... 1328
Influence of properties of electrical arc on the deterioration of the switching
capacity vacuum circuit breakers
(Jerzy JANISZEWSKI) ....................................................................................... 1338
The influence of the quality of electricity on the energy safety in the industrial plant
(Marta BĄTKIEWICZ-PANTUŁA) ...................................................................... 1350
Voltage dips and interruptions and their impact on the operation of selected
electric power loads
(Marek GAŁA, Kazimierz JAGIEŁA) ................................................................. 1363

22
______________________________________________________________________

23
______________________________________________________________________

WSTĘP
Otrzymujecie Państwo następny numer Przeglądu Naukowo-Metodycznego.
Edukacja dla Bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że przyjmiecie z życzliwością ujęcie
nowej wiedzy i informacji przekazanych przez naszych Autorów. Przypuszczam
również, że spodoba się Państwu sposób przekazywania informacji o tym, jak nauka
zmienia świat, jak wpływa na nasze codzienne życie i edukację, jak nam je ułatwia.
Rozwiązywanie pojawiających się problemów coraz nowszych w kraju i na świecie,
wymaga od nas nowej wiedzy, informacji i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa,
zarządzania, pedagogiki, psychologii i zdrowia.
Uważam, że ten numer czasopisma będzie świetną lekturą dla tych
Czytelników, których interesują najnowsze zagadnienia dotyczące Bezpieczeństwa
narodowego. Rozszerzą swoją wiedzę na temat terroryzmu, form i metod działań
terrorystycznych na tle nowych zjawisk w obszarze bezpieczeństwa,
w szczególności powstania tzw. Państwa Islamskiego, odznaczającego się coraz
większym okrucieństwem, zagrażającym działaniom na coraz większym terytorium
świata (Z. Knecht, B. Błazylczuk). Znajdujemy również zagadnienia związane
z historią Hiszpanii i jej działalnością w UE i NATO. Jak podkreślono, wspólne wysiłki
podejmowane przez działania Unijne i członkowstwo w NATO, gwarantują
współpracę w realizacji celu jakim jest bezpieczeństwo świata i własnego terytorium
(A. Krampichowski). Z kolei w refleksji na temat funkcjonowania społeczeństw
przywołano koncepcję Konecznego – dzieje ludzkości jako rywalizacja
społeczeństw. Rozważania odniesiono do bezpieczeństwa Europy Zachodniej
(A. Dworczak). Odbiciem zmieniającego się świata są wojny. Wiele ośrodków
naukowych zajmuje się wojną i pokojem, co skutkuje wielością definicji i koncepcji
w tym zakresie. Stąd w prezentowanej publikacji znajdujemy również przegląd wizji
wojen w ujęciu filozoficznym (A. Kamińska). Wybrane zagadnienia dla
bezpieczeństwa światowego przeanalizowano w aspekcie ich wpływu na utrzymanie
porządku międzynarodowego we współczesnych warunkach na świecie
w kolejności: terroryzm, zagrożenia militarne, zagrożenia ekologiczne, zagrożenie
globalizacją (P. Wilk). Jako jeden z głównych problemów bezpieczeństwa ostatnich
lat można wymienić funkcjonowanie Misji Monitorującej w Gruzji która została
utworzona przez UE po zakończeniu konfliktu między siłami zbrojnymi Gruzji a siłami
nieuznawanych separatystycznych republik Abchazji i Osetii Południowej, wspartych
przez Federację Rosyjską. W celu realizacji postawionych zadań misja stworzyła
pewne rozwiązania prawne, zaakceptowane przez Gruzję – w publikacji znajdujemy
ich analizę (A. Walczuk). W ostatnim artykule dotyczącym zagadnień
bezpieczeństwa narodowego podjęto próbę zbadania przejawów niemieckiego
zagrożenia w sprawie plebiscytowej na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz Górnym
Śląsku w latach 1919 – 1921 (T. Landmann).
Namawiam Czytelników również do zapoznania się z tekstami zawartymi
w dziale Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zostaniecie Państwo wprowadzeni
w tematykę zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostki, poznacie kulturowy wymiar
bezpieczeństwa oraz szerszą analizę relacji między kulturą i bezpieczeństwem
personalnym człowieka. Autorzy publikacji ukazali istotę bezpieczeństwa
personalnego jako bezpieczeństwo ekonomiczne i uznali, że stabilny jego poziom
sprzyja kształtowaniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa personalnego
(A. Chruszcz, Z. Czekanowski). Interesujące jest również zagadnienie pomocy
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państwa dla weteranów działań poza granicami państwa. Nakreślono w niej
m.in. ich sytuację po powrocie do kraju, powody wprowadzenia uregulowań
prawnych, a także omówiono status weterana i możliwości jego otrzymania oraz
wynagradzanie i honorowanie żołnierzy, za szkody doznane na skutek misji
(J. Skupień). Poznacie Państwo również badania pilotażowe do planowanego
projektu badawczego dotyczącego służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji,
Straży Pożarnej). Zostaną w nim poddane diagnozie dobór, szkolenie i doskonalenie
zawodowe oraz ocenianie w grupach dyspozycyjnych. Zarządzanie kadrami łącznie
z jakością i efektywnością wykonywanych zadań winno pozytywnie wpłynąć
na skuteczność działań i wypracowanie wysokich kompetencji oficerów
(R. Balcerzak). Wobec licznych niepokojących wydarzeń życia publicznego ważne
są podjęte przez Autorów zagadnienia organizacji imprez masowych przez uczelnie
wyższe (J. Struniawski) oraz zapobiegania chuligaństwu stadionowemu (A. Berg).
Należą do nich także odniesienia do kwestii pracy osób skazanych w realizacji
potrzeb rynku pracy i w procesie resocjalizacji w praktyce konkretnego aresztu
śledczego (J. Dolatkowska, J.W. Jermacz). Chcę również podkreślić wagę
problemów związanych z funkcjonowaniem parków narodowych w sytuacjach
kryzysowych, na przykładzie parku „Bory Tucholskie” (Cz. Wodzikowski), czy
bezpieczeństwem w portach jachtowych na przykładzie mariny w Gdyni
(A. Krampichowski).
Namawiam również do zapoznania się z tekstami zawartymi w prezentowanymi
w publikacji w części Zarządzanie. Czytelnik pozna uwarunkowania zarządzania
kryzysowego w Polsce. Autorzy podjęli próbę identyfikacji i charakterystyki
współczesnych
zagrożeń
bezpieczeństwa
narodowego
(J.
Nowicka,
Z. Ciekanowski). Dowie się również jakie jest wykorzystanie funduszy europejskich
w procesie wspierania innowacyjności. Autor wnioskuje, że proces innowacyjny
zmierzający do nowoczesności jest długotrwały i wymagający konsekwencji oraz
działań naukowo-badawczych, organizacyjnych i motywujących społeczeństwo
(D. Pawliszczy). Zwracam uwagę Czytelników na artykuły, w których autorzy traktują
o zarządzaniu w odniesieniu do funkcjonowania szkoły wyższej. I tak, w zarządzaniu
zasobami ludzkimi dla rynku edukacyjnym wyróżniono koncepcję organizacji
wiedzy, która w transformacji na wymagania stawiane szkolnictwu wyższemu
przekłada się na szkolenie, wychowanie i rozwój. (J. Buczyński). Natomiast o wiedzy
ułatwiającej zarządzanie szkołą wyższą autor traktuje wskazując za Perkowskim,
że szkoła wyższa nie może być jedynie placówką uczącą lecz winna być organizacją
uczącą się (M. Lisowski). W zakończeniu działu znajdujemy pracę ciekawą dla osób
zainteresowanych tematyką technik obrony przedsiębiorstw przed wrogimi
przejęciami. Autorka podaje ważne informacje dotyczące obrony przedsiębiorstw
w celu przygotowania najlepszej strategii uniknięcia przejęcia przez inną spółkę
(M. Klocek).
Polecam Państwu publikacje zawarte na stronach działu Pedagogika. Otwiera
ją praca w języku angielskim, w której autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie,
jakie wartości etyczne studenci postrzegają w zachowaniach swoich wykładowców
(L. J. Świeca, J. Pułka). Docenić należy prace traktujące o współdziałaniu
pedagogiki w zakresie bezpieczeństwa. Dotyczą one znaczenia edukacji obywateli
naszego kraju w świetle zagrożeń terrorystycznych, które są jednym z zagrożeń
współczesnego świata, zaburzającego poczucie bezpieczeństwa personalnego
i strukturalnego. Autorki podkreśliły,
że stworzenie kompleksowego
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i zsynchronizowanego systemu edukacji i wychowania antyterrorystycznego jest
ważnym zadaniem państwa polskiego (A. Drzewicz, S. Gliwa). W pedagogicznej
tematyce osadzono zagadnienia kształcenia współczesnych menedżerów
bezpieczeństwa na potrzeby administracji publicznej, inspekcji i służb oraz sektora
prywatnego. Przedstawiono prezentację rozwiązań technologicznych adaptowanych
do kształcenia modułowego w formule interaktywnych i symulacyjnych gier
decyzyjnych (J. Zych). W kolejnej pracy odnajdujemy badania ujawniające opinie
i oceny studentów kierunków przyrodniczych na temat organizacji i efektywności
kształcenia uniwersyteckiego (A. Kamińska-Ostęp, A. M. Wójcik). Zwracam również
uwagę na interesujące badania dotyczące poczucia kompetencji informatyczno –
medialnych studentów pedagogiki (K. Szorc, P. Pietrzak) oraz analizy przepisów
prawa regulujących działania przedszkoli, szkół i placówek wspierania rozwoju
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (M. Wojtasz). Na uwagę zasługują
rozważania oparte na rezultatach badań nauczycieli, dotyczących ich stylu uczenia
i stylu pracy dydaktyczno-wychowawczej (A. M. Wójcik).
Polecam również Czytelnikom trzy publikacje ujęte w kolejnej części
czasopisma Psychologia. Wyjaśnione zostały psychosomatyczne mechanizmy
bezpieczeństwa człowieka. Uznano, iż mechanizmy somatyczne i psychiczne
zmieniły się w ostatnich latach pod wpływem pojawiających się nowych zagrożeń
dla zdrowia człowieka. Są to naturalne możliwości człowieka potrafiącego
samoistnie obronić się przed zagrożeniami środowiska (A. Florczak). Warta
zauważenia jest propozycja autorów, dotycząca wykorzystania komputerowych
metod identyfikowania zachowań makiawelistycznych, uwzględniająca aspekt
poznawczy, edukacyjny i prewencyjny (P. Kaczmarek, L. J. Świeca, R. Simiński).
Ponadto, poznajemy relacje z prowadzonych badań przy użyciu klasyfikatora
przydatnego do oceny poziomu makiawelizmu osób. Zdaniem autorów może to mieć
znaczenie w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem – pomoże rozpoznać
oszusta i jego strategię działania itd. (L. J. Świeca, R. Simiński).
Proponuję także Czytelnikom analizę kilku prac z dziedziny Bezpieczeństwa
zdrowotnego. Pouczający dla nas wszystkich jest artykuł, w którym autorzy traktują
o stanie wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy
dzieciom w przypadku bezdechu, zakrztuszenia i zatrzymania krążenia
(M. Gierszewska i inni). Interesujące badania na temat postaw młodzieży
pełnosprawnej wobec osób niepełnosprawnych w procesie integracji tych ostatnich.
Pozwoliły one stwierdzić, iż wskazany integracyjny system kształcenia i wychowania
ma charakter prospołeczny, młodzież jest gotowa do bezinteresownego niesienia
pomocy, wykazuje zrozumienie i empatię (J. Mrotek, L. Bobrowicz – Lenartowska).
Szczególną wartość prezentowanych prac stanowią artykuły, w których autorzy
poruszają problemy odżywiania i stylów życia. W szczególności znajdujemy analizę
treści facebooka na temat marihuany. Autorzy wnioskują o interdyscyplinarną
dyskusję z uwagi na nikły poziom wiedzy o szkodliwości przetworów konopi u osób,
które je stosują (M. Szulc, B. Pastwa-Wojciechowska). Znajdujemy także
wartościowe informacje o czynnikach chorobowych jak niedobory pierwiastkowe
i niezrównoważona dieta, powodujących wypadanie włosów (V. Tomaszewicz i inni).
Możemy poznać ciekawe badania dotyczące problemów żywieniowych oraz oceny
stanu odżywiania osób po 65 roku życia (H. Płuszka) oraz stylów życia młodych ludzi
pod kątem aktywności fizycznej, sposobu odżywiania się, stresu, jakości snu,
zażywania używek (M. Urban).
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Na końcowych stronach czasopisma w części Raporty, Recenzje,
Sprawozdania zamieszczono informacje o książkach wydanych w latach 2016
i 2017, których autorem jest Łukasz Jastrząb.
Sadzę, że lektura prac zebranych w niniejszym numerze naszego czasopisma
pozwoli Czytelnikom na szersze wyjaśnianie kwestii związanych z ważnymi
problemami naukowymi i dydaktycznymi edukacji dla bezpieczeństwa. Analizy,
studia i badania dokonywane przez autorów dotyczą głównych problemów
współczesnej edukacji, ukazują szereg nowych obszarów wartych uwagi
i zainteresowania nauczycieli akademickich. Jestem przekonana, że myśli autorów
prezentowanych artykułów pobudzą Czytelników do refleksji i poszukiwań nowych
rozwiązań naukowych i praktycznych.

Maria Kozielska
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WSTĘP/płyta
Energetyka jawi się współcześnie jako jeden z kluczowych obszarów
bezpieczeństwa. Stanowi integralną część każdego poświęconego mu opracowania
badawczego o naukowym charakterze, czy też pretendującego do tego miana
raportu analitycznego. Jest to odzwierciedlenie pozycji, jaką uzyskała ona
w otaczającej nas rzeczywistości a zarazem i wyznacznik roli, jaką skłonni jesteśmy,
w kształtowaniu naszej bliższej i dalszej przyszłości, jej przypisać.
To, z jakich nośników energii będziemy korzystać i skąd je pozyskiwać,
pozostaje jednym z najważniejszych pytań, na jakie odpowiedzi udzielić musi sobie
ludzkość. Trafność wyboru zadecyduje bowiem o jej losach, determinując kierunki
rozwoju naszej cywilizacji na każdej z tworzących ją płaszczyzn. Procesy,
zachodzące w gospodarce, polityce czy nawet sztuce, stają się funkcją, na której
przebieg wpływa dokładnie ten sam czynnik. Możliwość zaprezentowania wyników
dociekań
specjalistów
repezentujących
odmienne
dziedziny
wiedzy
i niewspółpracujących ze sobą na co dzień, którzy zajęli się tą samą problematyką
w zakresie właściwym dla swojej specjalizacji, należy uznać za niezwykle istotne
przedsięwzięcie. Stąd też, z największą przyjemnością prezentujemy rezultaty
naukowych peregrynacji eksponujących kwestie energetyczne z zakresu:
stosunków międzynarodowych, ekonomii, logistyki, prawa, ochrony środowiska,
nowych technologii etc.
Dział dotyczący Kontekstu międzynarodowego w energetyce rozpoczyna
artykuł Ilony Przybojewskiej, w którym przedstawiono rozważania na temat kwestii
miejsca celu środowiskowego w ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej.
Autorka opisuje, jak powyższy cel przekłada się na kształt unormowań, które
nakierowane są na zapewnienie zgodności pomiędzy działaniami sektora
energetycznego i względami odnoszącymi się do ochrony środowiska naturalnego.
Punktem wyjścia dla rozważań jest rozróżnienie dwóch podstawowych celów
ochrony środowiska w energetyce: redukcji emisji oraz ostrożnego i racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi.
Polska dąży do uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu, poprzez
rozwijanie współpracy energetycznej z innymi partnerami w regionie, znajdującymi
się w podobnej sytuacji. Należą do nich m.in. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa czy
Ukraina. Państwa te realizują projekty energetyczne i infrastrukturalne, takie jak
budowa korytarza Gazociągu Północ-Południe, Gazociągu Bałtyckiego, Rurociągu
Odessa-Brody-Płock, jak również podtrzymują wspólne stanowiska zabezpieczające ich interesy, np. poprzez blokowanie na forum unijnym budowy Gazociągu Nord
Stream II z Rosji do Niemiec. Celem artykułu Pauliny Błażejewskiej jest
przedstawienie najważniejszych rozpoczętych i planowanych inwestycji
dywersyfikacji dostaw energii, w które zaangażowana jest Polska we współpracy
z sąsiednimi państwami.
W swoim rozdziale, Anna Hnydiuk-Stefan porównuje zasady przydzielania
bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w III okresie systemu handlu emisjami CO2
dla energetyki. Darmową alokację umożliwiają derogacje względem regulacji
wynikających z zapisów Dyrektywy ETS. Odstępstwo od odpłatnego nabywania
uprawnień do emisji CO2 w drodze aukcji jest przewidziane dla państw wspólnoty,
po spełnieniu określonych warunków. W artykule dokonano analizy porównawczej
dla dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, Polski oraz Czech. Autorka przedstawia
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różnice dotyczące zasad rozliczania inwestycji modernizacyjnych w obu państwach,
które umożliwiają otrzymanie bezpłatnego przydziału EUA oraz ich wpływ na
opłacalność inwestycji objętych w Krajowych Planach Inwestycyjnych.
Marta Gębska w artykule przedstawia działania Banku Światowego
w zakresie polityki energetycznej. Działania te opierają się na strategii stworzonej
przez instytucje globalne, m.in. ONZ, pod nazwą Zrównoważona Energia dla
Wszystkich. Artykuł ukazuje finansowanie projektów energetycznych przez Bank
Światowy w wymiarze przestrzennym i czasowym, cele specjalnego programu
na rzecz wsparcia przemysłu wydobywczego, a także skutki wdrażania strategii
Zrównoważonej Energii dla Wszystkich.
Autorzy Marian Kopczewski oraz Paweł Olbrycht przedstawiają analizę
historii dwustronnych relacji Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W artykule wskazano możliwe
kierunki rozwoju tej współpracy w przyszłości. Podkreślono również konieczność
dywersyfikacji surowców energetycznych Unii Europejskiej oraz przedstawiono
koncepcje w tym zakresie.
Celem kolejnego opracowania, autorstwa Łukasza Wojcieszaka, jest ukazanie
problematyki bezpieczeństwa energetycznego Białorusi w kontekście jego
zależności od dostaw węglowodorów z Federacji Rosyjskiej. Autor przedstawia
dostępne na Białorusi źródła energii oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa tego
państwa. Stawia również pytanie o poziom bezpieczeństwa energetycznego
Białorusi. Artykuł przedstawia specyfikę relacji Białorusi z Rosją, ukazując znaczenie
węglowodorów jako narzędzia politycznego nacisku. W artykule przedstawiono
także znaczenie energii elektrycznej i jądrowej oraz rolę odnawialnych źródeł
energii.
Tomasz Motowidlak w rozdziale prezentuje zasadnicze zależności
zachodzące między bezpieczeństwem energetycznym Polski, a jej członkostwem
w UE. W warunkach tego członkostwa bezpieczeństwo to w znacznym stopniu
kształtowane jest bowiem przez regulacje, pozostające w gestii organów unijnych.
Przedmiotem analizy są konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski,
które mogą wyniknąć z powołania Unii Energetycznej. Wnioski, wynikające z tej
analizy, uzyskano poprzez porównanie polskiej propozycji głównych elementów
i zasad funkcjonowania tej Unii z analogicznymi elementami i zasadami,
wskazanymi przez Komisję Europejska.
Autorzy Marian Kopczewski oraz Paweł Olbrycht przedstawiają zależność
poziomu bezpieczeństwa energetycznego państw od ich położenia geopolitycznego.
W referacie dokonują podziału zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego oraz
przedstawiają zagrożenia i wyzwania dla Polski w tym zakresie. Na tej podstawie
autorzy dokonują oceny dotychczasowych działań i założeń w zakresie krajowej
polityki energetycznej.
Kolejny dział, dotyczący Bezpieczeństwa energetycznego oraz polityki
energetycznej, rozpoczyna artykuł Tomasza Łachacza, który przedstawia
dokumenty strategiczne z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. W artykule
podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób energetyka ukazywana jest
w dokumentach strategicznych z zakresu bezpieczeństwa. W tym celu analizie
poddano: Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku, Koncepcję
Strategiczną NATO z 2010 roku, Europejską Strategię Bezpieczeństwa z 2003 roku
oraz sprawozdanie z jej wdrażania. W artykule zwrócono uwagę m.in. na zagrożenia
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i wyzwania, krytyczną infrastrukturę energetyczną, strategiczne działania
w analizowanym zakresie oraz relacje międzynarodowe.
Artykuł Jana Zycha i Cezarego Fórmaniaka dotyczy identyfikacji źródeł
powstawania awarii katastrofalnej typu blackout. Autorzy proponują podejście
asocjacyjne i growe, w którym łączą intuicję człowieka oraz kreatywność grupy ludzi
do nieskrępowanego generowania pomysłów na styku działań destruktora
i obrońcy. Zaprezentowano dwa scenariusze. Oba odwołują się do prawdziwych
wydarzeń, które miały miejsce w Polsce i dotyczą problematyki bezpieczeństwa
elektroenergetycznego. Zaprezentowano elementy narzędzia analitycznego,
wykorzystywanego podczas zajęć ze studentami do identyfikacji zagrożeń
kluczowych elementów systemu elektroenergetycznego.
Problematyka artykułu Jakuba Adamkiewicza obejmuje zagadnienia wpływu
rozległych i długotrwałych awarii systemów energetycznych na bezpieczeństwo
publiczne. Problem rozwijany jest w kontekście zagadnień: wzrostu przestępczości,
funkcjonowania sił porządkowych, zakłóceń w ruchu drogowym, komunikacji
społecznej, opieki zdrowotnej i innych. Analiza oparta jest na danych krajowych oraz
zagranicznych.
Ryzyko inwestycji sieciowych w aspekcie planowania rozwoju infrastruktury
sieciowej to temat rozdziału, którego autorem jest Waldemar Dołęga. W artykule
omówiono podstawowe rodzaje ryzyk związanych z inwestycjami w obszarze
infrastruktury sieciowej. Obejmują one ryzyka: techniczne, ekonomiczne oraz
pozostałe, związane z otoczeniem przedsięwzięcia. Określono miary
bezpośredniego lub pośredniego sposobu uwzględniania ryzyka, które mogą być
zastosowane w procesie planowania rozwoju infrastruktury sieciowej do oceny
ryzyka inwestycji sieciowej.
Terroryzm stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla
bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury energetycznej. Doceniając wagę
problemu, Unia Europejska podjęła szereg działań legislacyjnych o charakterze
ogólnym i sektorowym, które w sposób kompleksowy modelują kwestie
zapobiegania i zwalczania aktów terroryzmu skierowanych przeciwko infrastrukturze
krytycznej. Celem artykułu Jana Laskowskiego jest przedstawienie ram prawnych
ochrony infrastruktury energetycznej przed aktami terroryzmu w Unii Europejskiej.
Krzysztof Łowczowski przedstawia problematykę regulacji częstotliwości
w systemie elektroenergetycznym. Omawia także zdolności regulacyjne różnych
rodzajów elektrowni w normalnych warunkach pracy systemu, przy czym szczególną
uwagę zwraca na elektrownie jądrowe, które, według zapowiedzi Ministerstwa
Energii, mają pojawić się w polskim systemie elektroenergetycznym jeszcze przed
2030 rokiem. Autor analizuje możliwości udziału elektrowni jądrowej w regulacji
pierwotnej oraz w dopasowaniu mocy do dobowych zmian obciążenia systemu
elektroenergetycznego.
W angielskojęzycznym rozdziale zespołu autorów: Karoliny MaderyBielawskiej, Wojciecha Zacharczuka i Andrzeja Tatarka opisano stan obecny
energetyki jądrowej w świecie. Przedstawiono aktualną strukturę produkcji energii
elektrycznej w Polsce oraz perspektywy jej rozwoju w kontekście
nowych wyzwań. Wskazano potrzebę rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii
z uwzględnieniem energetyki jądrowej. Omówiono główne cele i założenia Programu
Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przeanalizowano jego harmonogram.
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Wymagania stawiane elektrowniom jądrowym w kwestiach związanych
z bezpieczeństwem są niezwykle wysokie i uznawane jako nadrzędne w stosunku
do aspektów ekonomicznych. Po kilkudziesięciu latach doświadczeń w kwestii
projektowania i budowy, elektrownie jądrowe charakteryzują się wysoko
rozwiniętymi procedurami oraz układami bezpieczeństwa. Jakub Sierchuła,
na przykładzie nowoczesnej elektrowni z reaktorem AP1000, przedstawia pasywne
systemy bezpieczeństwa, oparte na naturalnych prawach fizyki, w szczególności:
pasywny układ odprowadzania ciepła powyłączeniowego, układ awaryjnego
chłodzenia rdzenia oraz pasywny system chłodzenia obudowy bezpieczeństwa.
Ponadto, w artykule zaprezentowany został szczegółowy opis działania powyższych
układów na przykładzie awarii, polegającej na utracie zasilania zewnętrznego.
Daria Radsak i Krzysztof Sroka w swoim rozdziale omawiają aspekty obrony
i odbudowy zdolności wytwórczych elektrowni i elektrociepłowni w warunkach awarii
katastrofalnych systemu elektroenergetycznego. Zdaniem autorów, podstawowym
zadaniem
systemu
elektroenergetycznego
jest
zapewnienie
ciągłości
i niezawodności zasilania. W obliczu realnego zagrożenia rozległymi awariami
systemowymi,
istnieje
konieczność
opracowywania
planów
obrony
i odbudowy systemu elektroenergetycznego. Obrona zdolności wytwórczych polega
na możliwości uniknięcia awarii, z kolei w przypadku jej wystąpienia –
na ograniczeniu zasięgu awarii, a następnie przywróceniu stanu normalnego.
Skuteczna odbudowa systemu elektroenergetycznego pozwala natomiast na
przywrócenie do ruchu jednostek wytwórczych oraz w konsekwencji na zasilanie
odbiorców końcowych. Opracowywanie scenariuszy obrony i odbudowy systemu
elektroenergetycznego jest realizowane na podstawie wniosków z organizowanych
prób systemowych, obejmujących zarówno źródła zdolne do samorozruchu, jak
również bloki elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych.
Motywem wyboru tematu publikacji opracowanej przez Krzysztofa Salę
było poruszenie ważnej tematyki pozyskiwania i wykorzystywania energii
w Polsce. Czynniki wpływające na polską energetykę, to z jednej strony rosnące
zapotrzebowanie na energię i wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł, z drugiej
to istotne aspekty ekologiczne oraz wpływ na środowisko naturalne. Autor
prezentuje przyczyny i uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce,
w porównaniu do tradycyjnych źródeł, opartych zasadniczo na procesach spalania.
Artykuł zawiera również dane statystyczne i ich analizę w odniesieniu do zmian, jakie
zaszły w ostatnich dziesięcioleciach. Publikacja stanowi również próbę prognozy
przyszłej sytuacji energetycznej Polski, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł
energii.
Biomasa stanowi jedno z kluczowych źródeł energii odnawialnej i jest
alternatywą dla stosowania paliw kopalnych. W artykule, którego autorami
są Jakub Frankowski, Jacek Przybył, Natalia Mioduszewska oraz Sylwia
Bartnikowska, opisano stan obecny oraz prognozy dotyczące energetyki
w Polsce. Wskazano perspektywy wykorzystania biomasy roślinnej, a szczególnie
efektywnej konwersji energii z roślin energetycznych. Przedstawiono ich klasyfikację
oraz możliwości rozwoju sektora zajmującego się ich uprawą. Uwzględniono przy
tym wpływ warunków glebowo-klimatycznych na jakość uzyskiwanego surowca do
produkcji biopaliw. Dzięki wzrostowi zastosowania biomasy roślin energetycznych,
możliwe będzie zminimalizowanie negatywnego wpływu węgla kamiennego czy
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brunatnego na środowisko naturalne i jednoczesna poprawa dywersyfikacji źródeł
energii w Polsce.
Dział dotyczący Odnawialnych źródeł energii rozpoczyna artykuł Danuty
Proszak-Miąsik, w którym autorka omawia problem określania wydajności instalacji
słonecznej z kolektorem płaskim. Pozyskiwanie energii słonecznej do celów
grzewczych w Polsce jest coraz bardziej popularne, spowodowane jest
wprowadzeniem przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego, który
zakłada do 2020 roku 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym
zużyciu energii w UE.
Biomasa traw jest jednym z kluczowych surowców do produkcji biopaliw.
W swoim rozdziale Jakub Frankowski omawia możliwości uprawy i wykorzystania
traw do celów energetycznych. Przedstawia charakterystyczne cechy
poszczególnych gatunków traw wieloletnich. Zdaniem autora, wzrost zastosowania
biomasy traw do produkcji energii jest alternatywą dla wykorzystywania do tego celu
paliw kopalnych w Polsce.
W kolejnym artykule Jakub Frankowski prezentuje ocenę przydatności
energetycznej wybranych gatunków zbóż. Zboża uważane są za najważniejsze
rośliny uprawne, stanowią bowiem podstawę wyżywienia, jednak słoma lub
niepełnowartościowe ziarno, które stanowią odpad, mogą być wykorzystywane
w energetyce. W artykule opisano możliwości uprawy i wykorzystania wybranych
gatunków zbóż, biorąc pod uwagę efektywne procesy konwersji zawartej w nich
energii. Wzrost zastosowania biomasy odpadowej z produkcji zbóż w celach
energetycznych może stanowić uzupełnienie dla wykorzystywania do tego celu
innych źródeł biomasy.
Celem pracy Piotra Hektusa jest określenie struktury przestrzennej energetyki
rozproszonej, opartej na odnawialnych zasobach energii w Polsce. Autor zauważa,
że rozwój tego typu instalacji następuje w sposób dynamiczny, jednak
nierównomierny przestrzennie. Zdaniem autora, najwyższą sprawnością
charakteryzują się instalacje wykorzystujące biogaz, natomiast najniższą instalacje
wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.
W kolejnym rozdziale Aleksander Koźmiński analizuje wpływ dotacji dla roślin
energetycznych na wzrost pozyskania energii pierwotnej z odnawialnych źródeł
energii w Polsce. Dotacje dla roślin energetycznych stanowią narzędzie polityki Unii
Europejskiej i mają na celu przeznaczenie przez rolników określonej powierzchni
użytków rolnych pod uprawę roślin, które posłużą do pozyskania energii pierwotnej.
Adam Staliński w swoim artykule przedstawia problemy, które napotykają
i mogą napotkać firmy zamierzające inwestować w biogazownie w Polsce.
W grupie determinant lokalizacji biogazowni w Polsce wydzielono czynniki
środowiskowe, przestrzenne, ekonomiczne, prawno-administracyjne, społecznokulturalne, polityczne oraz techniczno-technologiczne. W prezentowanym badaniu
autor zastosował metodę krytycznej analizy. Podane informacje przedstawiają stan
aktualny na lipiec 2016 r. i pochodzą zarówno ze źródeł pierwotnych, takich jak akty
prawne, bazy danych statystycznych czy dokumenty instytucji państwowych, jak
i źródeł wtórnych, takich jak raporty badawcze czy opracowania naukowe.
Rozdział opracowany w języku angielskim przez Sławomira Szymochę
podejmuje tematykę związaną z wykorzystaniem jednostek pomiarowych zasilanych
fotowoltaicznie. W rozdziale dokonano przeglądu obecnych rozwiązań,
z uwzględnieniem miejsca zastosowania oraz celowości wykorzystania energii
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fotowoltaicznej, jako źródła zasilania. Omówiono problematykę wykorzystywania
energii PV jako źródła zasilania, oraz zasady doboru paneli. Autor przedstawia
wykorzystanie urządzeń pomiarowych zasilanych fotowoltaicznie w sektorze
publicznym na terenie Polski.
Jan Porzuczek w referacie przedstawia metodę pozwalającą na monitoring
on-line wilgotności suszonego materiału roślinnego. Metoda ta wykorzystuje
zależność zespolonej impedancji elektrycznej od wilgotności analizowanego
materiału. Dodatkowo, przeprowadzenie pomiarów dla szerokiego zakresu
częstotliwości pozwala na poprawę zdolności rozdzielczej tej metody pomiaru
wilgotności.
Uwzględniając priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska
i bezpieczeństwa energetycznego, niezbędne jest poszukiwanie źródeł energii, które
mogłyby okazać się alternatywą w stosunku do paliw kopalnych, w celu zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla oraz dywersyfikacji źródeł energii elektrycznej. Polska,
zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, jest
zobowiązania do osiągnięcia minimum 15% udziału produkcji energii z OZE w 2020
r. w końcowym zużyciu energii brutto. Jednym z postulatów UE jest również
zwiększenie wykorzystania biomasy do produkcji bioenergii. Obecnie jednym
z głównych źródeł biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych są plantacje
gatunków wieloletnich. Sylwia Bartnikowska i Jakub Frankowski w artykule
charakteryzują zalety i wady trzech gatunków bylin oraz przedstawiają zalecenia
dotyczące ich uprawy, wielkość możliwych do uzyskania plonów, a także
najważniejsze parametry uzyskiwanej biomasy.
Geotermia jako niewykorzystane źródło energii cieplnej w Polsce to temat
artykułu, którego autorami są Waldemar Czternasty i Michał Zabłocki. Celem
artykułu, na tle wyeksponowania podstawowych sposobów wykorzystania energii
geotermalnej, jest ukazanie podstawowych ograniczeń zastosowania ciepła
geotermalnego, w tym politycznych, inwestycyjnych, technologicznych,
ekonomiczno-prawnych i mentalnościowych.
Wykorzystanie biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach jest tematem
artykułu Marleny Dębickiej i Marii Żygadło. W tekście zestawiono moce elektrowni
wykorzystujących biomasę. Opisano emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy na
różnych przykładach z literatury krajowej i zagranicznej. Przedstawiono metody
zagospodarowania popiołów z biomasy. Zaprezentowano metodę oceny cyklu życia
LCA jako narzędzie wspomagające ocenę oddziaływania elektrowni
na środowisko.
Dział odnoszący się do Ochrony środowiska i aspektów prawnospołecznych rozpoczyna zespół autorów Marlena Dębicka i Maria Żygadło.
W artykule scharakteryzowano rodzaje obciążeń środowiskowych, pochodzących
ze składowania odpadów, mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz
termicznej utylizacji. Ponadto przedstawiono dwa modele służące do weryfikacji
systemów zarządzania odpadami: ocenę cyklu życia (ang. life cycle assessment
LCA) oraz analizę wielokryterialną (ang. multi-criteria decision-making MCDM).
Spalanie komunalnych osadów ściekowych jest jedną ze stosowanych
metod ich unieszkodliwiania. Popioły ze spalenia osadów ściekowych mogą
być wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych. Wiedza o zmienności
sezonowej popiołów z osadów ściekowych jest ważna w kontekście ich
surowcowego wykorzystania. W swojej pracy Jolanta Latosińska i Magdalena
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Dańczuk przedstawiają wyniki badań składu ziarnowego, gęstości właściwej oraz
potencjału elektrokinetycznego popiołów z osadów ściekowych. Autorki analizują
zmienności sezonowe badanych wielkości.
W kolejnym rozdziale Krzysztof Sala przedstawia perspektywy wykorzystania
energetyki jądrowej w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego. Celem
i przedmiotem publikacji jest przedstawienie przesłanek i barier w obliczu
planowanego przez rząd rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W artykule
dokonano charakterystyki początków rozwoju energetyki jądrowej na świecie
i w Polsce. Przedstawiono historię pierwszej planowanej inwestycji jądrowej
w Żarnowcu i przyczyny jej zaniechania. Scharakteryzowano bieżące plany rządowe
ponownego rozwijania energetyki jądrowej w Polsce i zmianę podejścia do
problemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Omówiono uwarunkowania
bezpiecznej lokalizacji tego typu inwestycji, wskazując najbardziej adekwatne
miejsca pod przyszłe elektrownie. Poświęcono uwagę kwestii bezpiecznego
składowania odpadów radioaktywnych. W artykule omówiono także możliwości
poprawy bezpieczeństwa ekologicznego Polski, w wyniku spadku wykorzystania
energetyki opartej na spalaniu surowców energetycznych.
Artykuł, którego autorem jest Sławomir Szymocha, podejmuje tematykę
związaną z pomiarem jakości powietrza, szczególnie istotną z punktu widzenia
nasilającego się zjawiska smogu. Problem widoczny jest zwłaszcza na terenach
przeludnionych bądź bardzo mocno uprzemysłowionych. Autor zwraca uwagę
na negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na organizm ludzki. Mimo
wzrostu świadomości społeczeństwa w dziedzinie zanieczyszczeń, związanych
ze spalaniem paliw, można zaobserwować znaczące przekroczenia ich
dopuszczalnych norm. Monitorowanie określonych związków szkodliwych odbywa
się najczęściej za pomocą stacjonarnych jednostek pomiarowych. Autor, w swoim
artykule, proponuje zastosowanie bezzałogowej jednostki latającej jako platformy
pomiarowej. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest przeprowadzenie
przestrzennego pomiaru powietrza, co nie jest możliwe za pomocą jednostek
stacjonarnych. Dzięki przelotom powierzchniowym, możliwe jest określenie źródła
zanieczyszczeń na danym terenie. Zwiększa się również pole powierzchni
mierzonego obszaru.
Anna Hnydiuk-Stefan w swoim artykule omawia obecny stan prawny,
dotyczący handlu emisjami CO2 oraz wskazuje na dalsze prawdopodobne kierunki
zmian przy realizacji polityki klimatyczno-energetycznej w Polsce. Autorka
przedstawia także najważniejsze uwarunkowania ekonomiczne oraz skorelowane
wskaźniki, wpływające na kształtowanie poziomów cenowych EUA. W artykule
dokonano analizy wrażliwości kosztów wytwarzania energii elektrycznej przy
zmianach cen uprawnień do emisji CO 2, dla obecnie wykorzystywanych technologii
wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zmienia system
wspierania energetyki odnawialnej, w tym także hydroenergetyki. Ustawa
wprowadza aukcje jako system wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Izabela Godyń w artykule przedstawia całkowity koszt rozłożony produkcji energii
elektrycznej LCOE w elektrowniach wodnych na podstawie literaturowych
wskaźników kosztowych (jednostkowych nakładów inwestycyjnych CAPEX
i kosztów operacyjnych OPEX). Przeprowadza analizę wpływu poziomu wydatków
inwestycyjnych, operacyjnych, kosztu kapitału oraz oczekiwanego okresu zwrotu
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kapitału na poziom kosztu całkowitego LCOE. Oszacowany koszt LCOE, który jest
zarazem ceną progu rentowności, odniesiono do cen referencyjnych energii
(przewidywanych cen aukcyjnych).
Krzysztof Sala przedstawia w swoim artykule społeczny wymiar budowy
zbiorników zaporowych na przykładzie małopolskiego zbiornika Świnna-Poręba.
W referacie zdefiniowano pojęcie zbiornika zaporowego oraz opisano przesłanki
i bariery tworzenia tego typu obiektów hydrologicznych na świecie i w Polsce.
Wnikliwej analizie poddano historię i specyfikę budowy samego zbiornika ŚwinnaPoręba. Przedstawiono skutki społeczne, jakie nieść będzie za sobą otwarcie tej
długo oczekiwanej inwestycji w Małopolsce. Tezą, jaką autor stawia w pracy, jest
założenie, że otwarcie wodnego zbiornika zaporowego Świnna-Poręba przyczyni się
do powstania wielu wymiernych korzyści społecznych dla społeczności lokalnych,
jak również turystów.
Celem publikacji zespołu autorów Tomasza Matysiaka, Franciszka
Sidorskiego i Radosława Szczerbowskiego jest przedstawienie oraz ocena
obecnej polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz Polski, dotyczącej biogazowni
rolniczych. W szczególny sposób autorzy skupili się na analizie Pakietu Zimowego
oraz Ustawy dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii.
Doris Bednarska i Radosław Szczerbowski przedstawiają w swoim rozdziale
jedną z form energetyki obywatelskiej, jaką są klastry i spółdzielnie energetyczne
oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce. Koncepcja rozwoju takiej formy energetyki
obywatelskiej w Polsce została oparta głównie o aktualny projekt nowelizacji Ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii z 10 czerwca 2016 roku, w którym po raz pierwszy
pojawiło się pojęcie klastra i spółdzielni energetycznej oraz doświadczenia już
istniejących, prototypowych spółdzielni. Zostały również poruszone kwestie
związane z finansowaniem tego typu działalności, które, ze względu na jej
proekologiczny charakter, pozyskać można z wielu różnorodnych źródeł.
Krzysztof Sala w kolejnej publikacji przedstawia znaczenie spalarni odpadów
dla polityki społecznej na świecie i w Polsce. Autor poświęca szczególną uwagę
spalarni odpadów w Krakowie.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się istotne zarówno
w kontekście realizacji idei zrównoważonego rozwoju, zachowania kondycji
ekonomicznej gospodarki oraz zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, jak
i przyjętych przez Polskę zobowiązań w tej kwestii. Natomiast z drugiej strony
„wystarczalność” udokumentowanych zasobów energetycznych w Polsce oceniana
jest na 49 lat. W kontekście powyższych uwag trudno zgodzić się z dalszym
promowaniem energetyki węglowej i stałym marginalizowaniem energetyki
odnawialnej. Waldemar Czternasty i Michał Zabłocki podjęli próbę zmiany
powszechnie przytaczanych wniosków, iż korzystanie w ciepłownictwie ze źródeł
geotermalnych jest nieopłacalne ekonomicznie. Dlatego też, za cel rozważań przyjęli
oni pokazanie możliwości oraz efektów ekonomicznych, społecznych
i ekologicznych zastosowania fuzji geotermii i surowca nieodnawialnego, tj. węgla,
gazu ziemnego i ropy w ciepłownictwie miejskim. Na podstawie pogłębionej analizy
wykazano efektywność dualnego ogrzewania w mieście Stargard, będącego
propozycją ciepłowniczą dla wielu miast posiadających sieć grzewczą. Szczególnie
skupiono się na korzyściach, jakie przynosi współpraca geotermii oraz
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie.
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Artykuł Bożenny Piątkowskiej poświęcony jest problematyce dominujących
form przestępstw paliwowych w aspekcie zorganizowanej przestępczości paliwowej.
Rynek paliw płynnych, z uwagi na dużą skalę dokonywanego obrotu oraz możliwość
uzyskiwania znacznych zysków, jest szczególnie narażony na działania
zorganizowanych grup przestępczych. W artykule przedstawiono te formy, które
najczęściej popełniane są przez sprawców, ze względu na masowy charakter obrotu
paliwami.
Referat zespołu autorów: Ireny Wiśniewskiej, Diany Puchacz i Jacka Kroma,
otwiera dział poświęcony Logistyce i transportowi. Publikacja ma na celu
scharakteryzowanie polskiego rynku transportu, zdefiniowanie pojęcia transportu
i infrastruktury transportowej w odniesieniu do naszego kraju. Ponadto, autorzy
wskazują na otoczenie makroekonomiczne, w którym rynek transportu funkcjonuje
i realizuje swoje zadania, a także dokonują klasyfikacji transportu na transport
drogowy, kolejowy, morski i lotniczy, stanowiącej podstawę polskiego rynku
transportowego. Pomimo różnego rodzaju klasyfikacji, dziedziny te są elementem,
który decyduje o funkcjonowaniu rynku transportowo-logistycznego. Stan transportu,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz otoczeniem makro-ekonomicznym,
stanowią o potencjale i możliwości dalszego rozwoju transportu jako gałęzi
gospodarki państwowej.
Celem artykułu Konrada Łukasza Wiśniewskiego, Tomasza Żaka i Ewy
Ryzińskiej jest dokonanie oceny wykorzystania środków unijnych na rozwój
transportu w Polsce, wskazanie głównych źródeł finansowania infrastruktury
transportu w naszym kraju, wykorzystanych w latach 2004-2006, wskazanie
zależności pomiędzy dotacjami unijnymi a rozwojem transportu w Polsce w okresie
programowania 2007-2013. W artykule dokonano oceny wykorzystania aktualnie
udostępnionych środków finansowych na rozwój transportu w Polsce i wskazano na
rekomendacje dla sektora transportowego.
Robert Pietraszko, Ryszard Wiśniewski i Damian Krom przedstawiają
w swoim rozdziale diagnozę sektora transportowego w Polsce. W publikacji tej
wskazano na globalne trendy wpływające na rynek transportu i logistyki w Polsce
i na świecie, określono również stan transportu w Polsce oraz jego funkcjono-wanie.
W dalszej kolejności poruszono problem zrównoważonego rozwoju transportu oraz
jego perspektywy rozwoju w Polsce.
Ważnym
czynnikiem,
wpływającym
na
proces
dostawy
ciepła
w scentralizowanych systemach ciepłowniczych, jest zapotrzebowanie na moc
cieplną. Stopień obciążenia systemu ciepłowniczego zależy od warunków
pogodowych i mocy zamówionej, wynikającej z energochłonności ogrzewanych
obiektów. W swoim artykule Aleksandra Rak, na przykładzie miejskiej sieci
ciepłowniczej, przedstawia wpływ temperatury powietrza zewnętrznego na
parametry medium grzewczego, wymaganą moc cieplną źródła oraz sprawność
sieci. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych z systemu
monitoringu dla całego sezonu grzewczego. Wskazano na możliwości poprawy
efektywności procesu dostawy ciepła, w wyniku zastosowania technologii
informatycznych do prognozowania zapotrzebowania na ciepło i zarządzania siecią
w oparciu o dane pogodowe.
Waldemar Dołęga w artykule przedstawia wybrane aspekty planowania
rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Analizuje procesy planowania
rozwoju systemu elektroenergetycznego i planowania rozwoju infrastruktury
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sieciowej. Przedstawia, w odniesieniu do infrastruktury sieciowej, ogólną
metodologię planowania rozwoju tej infrastruktury i jej rozwój na przestrzeni
ostatnich lat.
Zaopatrzenie w energię elektryczną w warunkach polowych może uchodzić
za odwzorowanie status quo sprzed powstania sieci elektroenergetycznej.
Symulacja takich warunków pozwala na stworzenie modelu rozwiązań dających się
wykorzystać w obronności oraz działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego. Jest też przydatna dla podmiotów pragnących zachować
niezależność od krajowego systemu dystrybucji i energetyki zawodowej. Jednym
z kluczowych elementów zaspokojenia zapotrzebowania w energię elektryczną
są urządzenia służące do jej wytwarzania. Piotr Kwiatkiewicz, w swoim rozdziale,
dokonuje przeglądu generatorów prądotwórczych znajdujących się w ofercie
rynkowej, stosując jako kryterium paliwo wykorzystywane do ich zasilania. Autor
przeprowadza analizę możliwości zastosowania w terenie zasilających je paliw,
wskazując ich wady i zalety.
Celem artykułu Tomasza Motowidlaka jest określenie roli, jaką
w bilansowaniu systemów elektroenergetycznych i zapewnieniu bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej mogą odegrać programy DSR. Programy te są
szczególnie przydatne do bilansowania systemów elektroenergetycznych państw
członkowskich UE, penetrowanych w coraz większym stopniu przez źródła
odnawialne. W warunkach dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej, coraz
ostrzejsze stają się wymogi operatorów i użytkowników tych systemów dotyczące
ich elastyczności. Stosunkowo prostym środkiem, prowadzącym do spełnienia tych
wymogów, jest stosowanie programów DSR. Wspomniany cel osiągnięto poprzez
prezentację, klasyfikację i analizę porównawczą bodźcowych i cenowych
programów DSR, tj. programu taryf wielostrefowych, programu taryf czasu
rzeczywistego, programu taryf z krytyczną stawką cenową, a także programu rynku
usług regulacyjnych, programu ofert strony popytowej, programu przeciwawaryjnej
odpowiedzi strony popytowej oraz programu bezpośredniego sterowania odbiorem.
Wykorzystanie systemów magazynowania energii elektrycznej do optymalnego zarządzania energią elektryczną w sieciach typu Smart Grid to temat rozdziału,
którego autorem jest Kazimierz Herlender. Obecnie, jednym z głównych kierunków
rozwoju energetyki w Unii Europejskiej, jest rozwój lokalnych inteligentnych
systemów energetycznych, tzw. Smart Grid. Systemy te mają być autonomicznymi
systemami, które będą miały różne systemy generacji konwencjonalnej
i odnawialnej. W celu optymalnego zarządzania, niezbędne jest instalowanie
w takich układach zasobników energii. Ich parametry zależą od funkcji, jakie mają
pełnić w systemie.
Inspekcja linii wysokiego napięcia jest ważnym zadaniem, ponieważ pozwala
na wykrywanie i zapobieganie awarii elementów linii napowietrznej. W artykule
angielskojęzycznym, którego autorem jest Jakub Osuchowski, został
zaprezentowany sposób wykrywania i rozpoznawania izolatora linii wysokiego
napięcia na obrazach cyfrowych. W tym celu zastosowany został algorytm detekcji,
wykorzystujący opis cech HOG oraz klasyfikator SVM. Klasyfikacji poddane zostały
wykresy wartości pixeli wzdłuż przecięcia liniowego izolatora oraz tła. Algorytm
został sprawdzony w warunkach laboratoryjnych. Wyniki badania zostały
przedstawione w artykule. Ponadto, zostały zaprezentowane inne istniejące metody
wykrywania izolatorów na obrazach cyfrowych.
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Kolejny artykuł w języku angielskim, którego autorami są Jakub Osuchowski
i Paweł Michalski, porusza zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania
metod wizyjnych w diagnostyce paneli fotowoltaicznych. W artykule przedstawiono
przegląd aktualnie wykorzystywanych metod diagnostycznych dla paneli
fotowoltaicznych. Główny nacisk położono na metody, które można wykorzystywać
dla dużych powierzchni, na jakich znajdują się farmy fotowoltaiczne. Autorzy
zaproponowali również hybrydowy model danych, który integruje wiele z aktualnie
dostępnych danych wizyjnych w jednym zbiorczym formacie. Model taki pozwala na
przechowywanie informacji termowizyjnej, topologicznej, oraz o paśmie RGB.
Dodatkowym aspektem badań było wykorzystanie parametru współczynnika
odbicia, który można potraktować jako informację o czystości powierzchni badanej.
Parametr jest wyznaczany podczas skanowania laserowego jako ilość energii, która
powraca do urządzenia pomiarowego. Informację tę aktualnie wykorzystuje się na
potrzeby segmentacji i filtracji danych skaningowych.
Dział Technika otwiera artykuł Waldemara Dołęgi, w którym przedstawiono
wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej, szczególnie
istotnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przedstawiono
analizę i ocenę rozwoju infrastruktury sieciowej. Określono stan obecny sieci
elektroenergetycznych i wymagany w przyszłości oraz dokonano oceny działań
inwestycyjnych operatorów systemów elektroenergetycznych w tym obszarze.
Zdefiniowano zagrożenia dla rozwoju, szczególnie w aspekcie realizacji inwestycji
sieciowych oraz określono katalog niezbędnych działań w celu poprawy istniejącego
stanu.
Celem artykułu Franciszka Sidorskiego, Krzysztofa Sroki i Radosława
Szczerbowskiego jest przedstawienie oraz ocena układów oxy spalania. Instalacje
tego typu zestawiono z innymi Czystymi Technologiami Węglowymi. Ukazano
również metody separacji tlenu na potrzeby procesu oraz związane z tym problemy,
mające wpływ na dalszy rozwój oraz komercjalizację układów oxy. Zasadność
wykorzystania tego typu technologii odniesiono do ceny uprawnień
do emisji dwutlenku węgla.
Leszek Kulesza, w swoim rozdziale, analizuje możliwość wykorzystania ciepła
kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle opalanym węglem brunatnym.
W ogrzewnictwie coraz częściej stosuje się źródła ciepła w postaci kotłów
kondensacyjnych. Wykorzystują one ciepło skraplania pary wodnej ze spalin
ochłodzonych poniżej temperatury punktu rosy. Para ta skrapla się i oddaje ciepło
skraplania do wody podgrzewanej. Najczęściej stosowanym paliwem w takich
kotłach jest gaz ziemny, czasem olej opałowy. Spaliny z tych paliw zawierają
stosunkowo dużą ilość pary wodnej. Para wodna, w ilości kilkunastu procent,
występuje również w produktach spalania paliw stałych, np. drewna, także węgla
brunatnego. Autor opracowania proponuje wykorzystanie ciepła kondensacji
pary wodnej z produktów spalania węgla brunatnego. Ilości ciepła, możliwe do
odzyskania, są porównywalne z przypadkiem spalania gazu ziemnego.
Konstrukcja współczesnych napowietrznych linii przesyłowych wysokiego
napięcia oraz zastosowanego do ich budowy osprzętu musi być wykonana zgodnie
nie tylko z obowiązującymi normami czy przepisami, ale również powinna być
podporządkowana lokalnej polityce ekologicznej. Dlatego konieczne staje się
dołożenie wszelkich starań do zminimalizowania wszelkich uciążliwości
środowiskowych, wynikających z istnienia i pracy takiego obiektu.
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Dariusz Sztafrowski i Jacek Gumiela przedstawiają analizę rozkładu
generowanego przez linię pola elektrycznego dla kilku przebadanych konstrukcji
przewodów roboczych, wykona-nych w formie wiązek różniących się budową oraz
ilością przewodów. Analiza została przeprowadzona na przykładzie napowietrznej
linii elektroenergetycznej o napięciu roboczym 400 kV, zbudowanej na typowych
słupach przelotowych typu Y52.
Wpływ geometrii przewodów roboczych linii napowietrznych 400kV na rozkład
pola elektrycznego w otaczającym je środowisku to temat kolejnego rozdziału,
którego autorami są Dariusz Sztafrowski i Jacek Gumiela. Ze względu na
występowanie wokół przewodów roboczych linii WN wyładowań niezupełnych
i związanego z nimi niekorzystnego zjawiska ulotu elektrycznego, konstrukcje linii
napowietrznych powinny być wykonywane w sposób zapewniający minimalizację
strat przesyłowych. Na przykładzie napowietrznych linii elektroenergetycznych
o napięciu roboczym 400 kV, zbudowanych w oparciu o typowe konstrukcje
wsporcze, takie jak słup przelotowy typu Y52 oraz słup rurowy o pionowym układzie
przewodów roboczych, dokonano analizy przestrzennego rozkładu generowanych
przez nie pól elektrycznych, dla kilku przebadanych konstrukcji przewodów
roboczych, wykonanych w formie wiązek różniących się konstrukcją oraz ilością
przewodów.
Artykuł, którego autorem jest Sławomir Szymocha, podejmuje tematykę
związaną z wykorzystaniem jednostek UAV jako wielozadaniowych platform
pomiarowych. Dzięki możliwości wykonywania pomiarów w locie, mają one ogromną
przewagę nad klasycznymi metodami pomiaru, wymagającymi rozstawiania sprzętu
oraz jego transportu. W większości przypadków niestety nie są tak dokładne jak
sprzęt stacjonarny, jednak można dostosowywać czułość aparatury, co daje
zadowalające wyniki. Dobranie odpowiedniej platformy latającej stanowi duże
wyzwanie ze względu na ciężar osprzętu, ilość danych oraz długość lotu jednostki.
Pomiar wartości pól elektromagnetycznych może również być prowadzony za
pomocą jednostek jezdnych, co stanowi rozwiązanie dla obszarów, w jakich nie
można użyć UAV. Autor określa normy dotyczące wielkości składowej elektrycznej
oraz magnetycznej dla obszarów, w jakich mogą przebywać ludzie.
Paweł Michalski i Jakub Osuchowski w swoim artykule przedstawiają
przegląd elementów napowietrznych linii wysokich napięć oraz charakteryzują
najczęstsze rodzaje uszkodzeń i defektów. W artykule zaprezentowano ponadto
przegląd aktualnie wykorzystywanych metod diagnostycznych dla elementów linii.
Główny nacisk położono na metody wykorzystujące akwizycję obrazu, mogące
posłużyć jako narzędzia do diagnostyki linii wysokich napięć. Wykazano,
że wykorzystując metody wizyjne, można zarejestrować uszkodzenia różnych typów
bez konieczności prowadzenia niebezpiecznych oraz inwazyjnych prac w trakcie
działania linii napowietrznej. Zarysowano także możliwości oraz prawdopodobne
kierunki dalszego rozwoju metod diagnostycznych linii wysokiego napięcia,
wykorzystujących przetwarzanie obrazu.
W gospodarstwach domowych do celów grzewczych wykorzystuje się różne
rodzaje urządzeń, takie jak: piece, kotły, czy urządzenia pomocnicze – kominki.
Pomimo różnic w charakterze pracy, we wszystkich mogą występować podobne
problemy eksploatacyjne. W celu zidentyfikowania przyczyn strat energii w kotle
konieczne jest właściwe określenie istotnych elementów bilansu cieplnego
urządzenia. W urządzeniach tego typu dominującą rolę odgrywają strata
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niezupełnego spalania oraz strata kominowa. Problem związany z niezupełnym
spalaniem, charakteryzujący się występowaniem palnych substancji w gazach
wylotowych, jest szczególnie istotny w kotłach spalających biomasę. Artykuł, którego
autorami są Mateusz Szubel i Grzegorz Basista, omawia wyniki badań
i optymalizacji procesu spalania biomasy w kotle wsadowym o mocy 180 kW. Celem
przeprowadzonych badań było ograniczenie emisji szkodliwych substancji na skutek
modyfikacji układu doprowadzania powietrza. Wyniki badań ekspery-mentalnych
oraz
obliczeń
numerycznych
zostały
przez
autorów
porównane
i przeanalizowane. Obie metody wykazały pozytywny wpływ zastosowanych
modyfikacji na poziom emisji zanieczyszczeń.
W artykule, którego autorami są Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc
i Bogdan Staszak, przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwego doboru
zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach SN oraz możliwości, jakie stwarza
program komputerowy do wyznaczania wartości nastawczych tych zabezpieczeń
i oceny ich skuteczności działania. Drugim zadaniem programu są analizy
parametrów kompensacji ziemnozwarciowej. W przytoczonych przykładach
pokazano zależności skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych
od warunków kompensacji. Zwrócono uwagę na rolę, jaką mogą pełnić dławiki
pracujące w układach kompensacji nadążnej.
Poważnym wyzwaniem dla wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej jest
sprostanie wysokim wymaganiom, zarówno odbiorców jak i ustawodawców,
dotyczącym jakości energii elektrycznej. Pojęcie jakości jest tu rozumiane szeroko
i uzależnione jest nie tylko od działań po stronie wytwórców energii, ale także
inwestycji prowadzonych w sieci dystrybucyjnej. Wszyscy operatorzy prowadzą
działania inwestycyjne i organizacyjne, których celem jest między innymi obniżenie
wartości tzw. wskaźników jakościowych, określających ciągłość dostaw energii
do odbiorców. Jacek Handke i Bartosz Olejnik w rozdziale przedstawiają działania
polskich operatorów systemu dystrybucyjnego, w kierunku zmniejszenia
współczynników związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej.
Sławomir Szymocha podejmuje tematykę związaną z procesem badawczym
oraz zagadnieniami metrologicznymi. Autor przedstawia priorytety ciągu
prototypowania jednostki pomiarowej. Dodatkowo, w artykule omówiono obecne
płyty rozwojowe z rodziny Arduino oraz ich odpowiedniki. Zwrócono uwagę na
zasadność stosowania drogich układów pomiarowych w stosunku do pospolitych
układów opartych o architekturę AVR. Ukazano zalety rozpoczęcia procesu
pomiarowo badawczego od tanich układów, które można stosować z powodzeniem
zamiennie do gotowych rozwiązań. Przedstawiono zalety budowy modułowych
płyt prototypowych, wraz z przykładami zastosowań w procesach badawczych.
Nawiązano do zmiany procesów badawczych, wraz z popularyzacją tanich układów
mikroprocesorowych razem z peryferiami, umożliwiających szybki proces
projektowania układu pomiarowego.
Wpływ właściwości łuku elektrycznego na pogarszanie się zdolności
łączeniowej łączników próżniowych, to temat artykułu, którego autorem jest Jerzy
Janiszewski. W referacie przedstawiono wyniki badań oddziaływania łuku
łączeniowego na zestyki łączników próżniowych. Ich celem było określenie wpływu
postaci i zachowania się łuku elektrycznego na umiejscowienie i stopień destrukcji
elektrod. Erozyjne skutki działania łuku mają decydujący wpływ na pogarszanie
się parametrów eksploatacyjnych łączników, a nawet utratę znamionowej zdolności
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łączeniowej. Wykazano słabe oddziaływania erozyjne łuku dyfuzyjnego oraz
niekorzystne oddziaływania łuku skoncentrowanego. Dla elektrod z poprzecznymi
polami magnetycznymi, skuteczność ich działania uzależniona jest od fazy
wyłączania prądów zwarciowych. Destrukcja elektrod z osiowym polem
magnetycznym jest mniejsza niż innych typów elektrod dla równoważnych wartości
prądu, co daje potencjalne możliwości zwiększenia ich trwałości.
Marta Bątkiewicz-Pantuła w swoim artykule prezentuje ocenę jakości energii
elektrycznej rzeczywistego zakładu przemysłowego. Analizę parametrów jakości
energii elektrycznej dokonano pod względem bezpieczeństwa energetycznego
zakładu. Ocena oparta została na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i normie PN-EN 50160:2010 – Parametry napięcia zasilającego
w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Analizę przeprowadzono w oparciu
o rzeczywiste pomiary wykonane rejestratorem jakości energii elektrycznej.
W artykule, którego autorami są Marek Gała i Kazimierz Jagieła,
scharakteryzowano zjawisko zapadów napięcia oraz sklasyfikowano rodzaje przerw
w zasilaniu. Wskazano przyczyny powstawania analizowanych zaburzeń, ich wpływ
na pracę wybranych odbiorników energii elektrycznej oraz na intensywność zjawiska
migotania światła. Przedstawiono zasady klasyfikacji zapadów napięcia i przerw
w zasilaniu z jednoczesnym wskazaniem obowiązujących wymagań prawnych.
Przedstawiono wskaźniki czasu trwania przerw w dostarcza-niu energii elektrycznej
w poszczególnych elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych w Polsce.
Zaprezentowano wyniki badań zapadów napięcia oraz ich wpływ na wahania
napięcia. Scharakteryzowano wpływ zapadów napięcia na funkcjonowanie
wrażliwych odbiorników energii elektrycznej oraz sposoby eliminacji zapadów
napięcia i krótkich przerw w zasilaniu, wraz z wybranymi środkami technicznymi,
służącymi do indywidualnej ochrony wrażliwych odbiorników energii elektrycznej.
Piotr Kwiatkiewicz
Radosław Szczerbowski
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Profesor dr hab. Marceli KOSMAN uhonorowany tytułem
DOCTOR HONORIS CAUSA
Redakcja „Przeglądu Naukowo-Metodycznego. Edukacja dla bezpieczeństwa”
ma niezwykłą przyjemność i zaszczyt ogłosić, iż 10 marca 2017 roku
prof. dr hab. Marceli Kosman, wybitny historyk i wykładowca Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa, został odznaczony najwyższym tytułem uniwersyteckim, jakim jest
tytuł DOCTOR HONORIS CAUSA. Uroczystość odbyła się w Auli Błękitnej
Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, a laudację na cześć uhonorowanego
Profesora wygłosił prof. dr hab. Stanisław Nicieja.
Marceli Kosman, urodzony 8 maja 1940 roku w Izbicy Kujawskiej, odbył studia
pedagogiczne i historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1961 roku był nauczycielem, a po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
w 1966 roku został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej.
W 1968 roku rozpoczął pracę w Instytucie Historii PAN, gdzie w 1971 roku uzyskał
stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach
1976-1982 kierował Biblioteką Kórnicką PAN. W 1980 roku uzyskał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a w 1989 roku tytuł profesora zwyczajnego. Marceli Kosman
w latach 1983-1993 objął kierownictwo nad Zakładem Historii Nowożytnej,
a następnie nad Katedrą Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii opolskiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1987 roku kierował również Zakładem Kultury
Dziennikarstwa, a od 2003 roku Zakładem Kultury Politycznej w Instytucie Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku został rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu i kierował nią do 2005 roku.1
Marceli Kosman jest autorem ponad 1700 publikacji, w tym kilkudziesięciu
książek, począwszy od dziejów średniowiecza po czasy najnowsze. Jego prace
obejmują szeroką tematykę historii Polski i Europy, z uwzględnieniem przeszłości
Litwy i Białorusi, dziejów Wielkopolski oraz problemów wyznaniowych. Posiada
również duży dorobek związany z twórczością Henryka Sienkiewicza, co wynika
z Jego fascynacji autorem „Trylogii”. Profesor został odznaczony m.in. Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Polonia Restituta,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za zasługi dla Uniwersytetu
Opolskiego, medalami za zasługi dla województwa poznańskiego oraz dla miasta
Poznania, Złotą Odznaką imienia Františka Palacky’ego Czeskiej Akademii Nauk
oraz wyróżniony godnością Lidera Pracy Organicznej i statuetką Honorowego
Hipolita. W grudniu 2016 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
odbyła się uroczystość odnowienia, po pięćdziesięciu latach od obrony, doktoratu
Profesora.
Senat Uniwersytetu Opolskiego podjął decyzję o wyróżnieniu profesora
dr hab. Marcelego Kosmana dnia 24 listopada 2016 roku. W argumentacji
recenzenci zgodnie wskazywali na obszerną twórczość naukową Profesora,
wysokie standardy zawodowe i etyczne oraz niezwykły patriotyzm. Podkreślono
również wybitną umiejętność kreowania życia akademickiego i społecznego

1

Doctor Honoris Causa, Tomasz Szarota, Marceli Kosman. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2017
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Prof. dr hab. Marceli Kosman związany jest z nasza Uczelnią od października
2015 roku. Przez ten czas niejednokrotnie mieliśmy przyjemność wysłuchać
Jego wykładów i prelekcji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
opublikowało szóste wydanie książki Profesora „Na tropach Bohaterów Trylogii”,
które znajduje się również w naszych zbiorach bibliotecznych.
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów!
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BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE
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Zdzisław KNECHT, Błażej BAZYLCZUK
Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Tadeusz Kościuszki
Wydział Zarządzania
ISTOTA TERRORYZMU, KLASYFIKACJA
ORAZ FORMY I METODY DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH

Wstęp
Współczesne życie cechuje pojawienie się nowych zagrożeń dla szeroko
pojmowanego bezpieczeństwa. Idzie głównie o terroryzm, który stał się coraz mniej
przewidywalny, a co za tym idzie bardziej niebezpieczny. Tragedie, które na zawsze
pozostawiły piętno w pamięci – atak na wieże World Trade Centre, skrzywdzone
dzieci w szkole w Biesłanie, wybuchy na madryckim dworcu kolejowym oraz
zamachy w Turcji, zmieniły sposób postrzegania i traktowania tego zjawiska.
Początkowo terroryzm przypisywany był bezpośrednio organizacji
terrorystycznej „Al-Kaida”. Jednakże rzeczywistość okazała się zupełnie inna.
Powstały nowe odmiany, organizacje oraz twarze związane ze światem
przestępczym. Twórcy terroryzmu, szybko doszli do wniosku, że w potyczce
z mocarstwami współczesnego świata nie trzeba pokonywać wielkich armii oraz
burzyć miast, lecz wystarczy precyzyjnie ugodzić w element odpowiadający
za funkcjonowanie systemu. Liczba ofiar jest głównym celem terrorystów, dla których
życie ludzkie nie posiada wartości. Jest tylko składową, mającą pomóc w zdobyciu
określonych celów politycznych, bądź ideowych.
Przybliżenie zjawiska terroryzmu oraz uświadomienie jego istoty, to tematy na
które chcemy zwrócić uwagę Czytelników.
Istota terroryzmu
Określenie „terroryzm” pochodzi o łacińskiego słowa terror. Cechuje ono
negatywne aspekty takie jak: strach, trwogę, przerażenie oraz inne czynności
zmierzające do wywołania uczucia strachu. Słowo to zagościło na stałe w Europie
poprzez francuskie słowo „terreur”.1
Analiza zjawiska, ukazuje jak zmienił się stosunek do terroryzmu. Otóż
terroryzm początkowo miał pozytywną opinię, ponieważ uznawany był jako słuszna
droga do zaprowadzenia porządku w przejściowym, niestabilnym okresie
niepokojów. Na przykład jako styl zarządzania państwem przez władze objętej przy
pomocy rewolucji. Miało to na celu zespolenie rządzących nowego rządu poprzez
zastraszanie opozycji rewolucji i innych określanych jako „wróg ludu”.
W początkowej fazie nieodłączny był również z ideałami cnoty i demokracji. 2
K. Jałoszyński przedstawia ogólny schemat definicji terroryzmu, 3 na podstawie
którego można wydzielić trzy elementy. Decydują one o tym, że działanie można
nazwać mianem terrorystycznego (rys. 1).

K. L i e d e l, Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe. Szczytno 2010, s. 8
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu. Warszawa 2001, s. 14
3
K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa 2008, s. 36
1
2
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Rysunek nr 1: schemat definicji terroryzmu





METODA:
Terror, przemoc (użycie, groźba użycia)

PODŁOŻE:
Motywacja do działania



CEL:
Polityczny (destrukcja,
destabilizacja)

Źródło: K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa 2008, s. 36

Bazując na składowych zawartych w powyższym schemacie można stwierdzić,
że najczęstsze paradygmaty określające terroryzm to:
- Przemoc i siła;
- Czynnik politycznego podłoża;
- Wywoływanie strachu.
Aby mówić o zbrodniczym działaniu przestępczym, czyn ten musi być
wykonywany przy użyciu przemocy i siły. Jednakże w celu uznania go za terroryzm,
należy również uwzględnić drugi aspekt, którym jest wymiar polityczny skutków jego
działania.
Współczesny terroryzm ewoluował na podłożu historycznym i mentalnym
konfliktu kulturowego. Nowoczesną formę tego zjawiska zapoczątkowały go
w drugiej połowie XX w. Rosja i Chiny odpowiadającym tym samym na zachodnią
strategię zimnej wojny. Państwa te wspierały grupy terrorystyczne już w latach
sześćdziesiątych działające na terenie Europy zachodniej oraz Ameryki środkowej.
Supermocarstwo jakim są Stany Zjednoczone, wykorzystywały do takich zadań
służby specjalne, które działały w „białych rękawiczkach”. Miały za zadanie
organizowanie zamachów na niewygodnych polityków oraz wspieranie zamachów
stanu w celu przejęcia władzy przez z góry ustalone osoby. Gwarantowało to
kierowanie gospodarkami państw (w których to nastąpiło przejęcie władzy) w sposób
„wygodny” dla Stanów Zjednoczonych. 4
Scharakteryzowanie zjawiska, jak i również samego pojęcia terroryzmu jest
trudne, ale wspólnym mianownikiem jest strach, przemoc, destrukcja oraz śmierć.
Coraz częściej można spotkać się z nadinterpretacją, ponieważ wiele czynności
związanych z aktami przemocy nie są czynami terrorystycznymi. Pojęcie terrorysty
stosują również osoby, które chcą po prostu zaatakować przeciwników,
np. politycznych, ponieważ jednoznacznie kojarzy się to ze „złem” oraz negatywnym
postrzeganiem w społeczeństwie. Natomiast w świetle ideologicznym, miano
terrorysty nosi osoba walcząca o wolność i wyzwolenie spod ucisku. Jak widać, dla
4

K. Kubiak, Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce. Szczytno 2011, s. 19

47
______________________________________________________________________

jednych terrorysta kojarzy się wyłącznie ze złymi cechami, natomiast dla innych
z chwała i błogosławieństwem. Utożsamianie się z takim postrzeganiem, zależy od
punktu widzenia definiującego.5
Można też spotkać charakterystykę w ujęciu działań militarnych.
Prawdopodobnie nigdy nie będzie jednoznacznej definicji obrazującej terroryzm,
z którą można się w pełni zgadzać. Nie oznacza to jednak, że nie ma licznych prób
określenia tego zjawiska.6
Międzynarodowe instytucje m. in. tak formułują to zagadnienie:7
- League of Nations Convention Definition of Terrorism, 1937 (Konwencja Ligii
Narodów dot. Definicji terroryzmu, 1937): etniczna przemoc separatystów
w 1930 r. spowodowała że Liga Narodów utworzona po I wojnie światowej,
która zachęcała świat do szerzenia pokoju, ustanowiła pierwszą oficjalną
definicję: Wszystkie czyny przestępcze skierowane przeciwko państwu oraz
mające na celu wzbudzenie strachu w umysłach poszczególnych osób lub
grupy osób należących do ogółu społeczeństwa;
- U.S Department of Defense Definition of Terrorism – (Amerykański
Departament Obrony): zamierzone użycie bezprawnej przemocy lub
zagrożenie użycia bezprawnej przemocy w celu uzyskania strachu;
czynności służące do zastraszania instytucji rządowych oraz wymuszania
określonych działań lub przyczyniające się do osiągnięcia celów
politycznych, religijnych lub ideologicznych niezgodnych z prawem;
- FBI Definition of Terrorism (definicja Federalnego Biura Śledczego):
Bezprawne zmuszanie lub przemoc przeciwko osobom lub mieniu w celu
zastraszenia lub zmuszenia organizacji rządowych, osób cywilnych lub
innego jakiegokolwiek elementu państwa, w aspekcie realizacji celów
politycznych lub społecznych;
- Arab Convention for the Suppression of Terrorism – (Arabska konwencja
powołana w celu tłumienia terroryzmu) honorowana przez Radę Ministrów
Arabskich Spraw Wewnętrznych oraz Radę Sprawiedliwości w Kairze
w 1998 r. : Każde zagrożenie lub akt przemocy, niezależnie od motywu
i celu, wchodzący w skład zbiorowego programu karnego i szerzący panikę
wśród ludzi, powodujący szkody wywołane strachem; wymuszona zmiana
miejsca zamieszkania lub zagrożenie bezpieczeństwa bądź czyny
powodujące zagrożenia środowiska publicznego lub prywatnych posiadłości
poprzez nękanie lub zajęcie; wystawienie na niebezpieczeństwo
narodowych dóbr naturalnych.
Doszukując się istoty terroryzmu w polskiej literaturze można znaleźć ponad
200 pozycji. Rozróżnić je od siebie, można pod względem złożoności, nacisku
na fundamenty działania, celu, jak i również docelowego przedmiotu ataku
działalności terrorystycznej.8 Polskie źródła definiujące terroryzm to m.in.
Encyklopedia Popularna PWN: „stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu
zastraszenia, zniszczenia przeciwnika”.9 Kolejnym źródłem jest Nowa Encyklopedia
Powszechna PWN, która charakteryzuję zjawisko jako: „odmiennie umotywowane
M. Żuber, Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Wrocław 2013, s. 7
www.terrorism.about.com/od/whatisterroris1/ss/DefineTerrorism.html
7
www.terrorism.about.com/od/whatisterroris1/ss/DefineTerrorism.htm#step2
8
K. Jałoszyński, Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce? Warszawa 2001, s. 7
9
Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1993, s. 864
5
6
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ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup,
czego efektem jest naruszenie istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu
wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań,
częstokroć kaleczące dobra osób postronnych. Czynności te są realizowane z cała
bezwzględnością, z wykorzystaniem różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc
fizyczna, użycie broni i substancji wybuchowych), w warunkach, które umożliwia im
rozgłos i celowo wytwarza w społeczeństwie lęk”.10 Na podstawie innego źródła:
„zaplanowane i świadome wykorzystanie przemocy wobec organów władzy
i administracji państwowej oraz instytucji społecznych lub określonych osób
(reprezentujących określoną grupę etniczną, narodowościową lub też wyznających
jakiś pogląd ideowy lub polityczny, jak również wobec głów państw i przedstawicieli
sfery finansowej), ukierunkowane na wywołanie określonego zachowania (instytucji
lub osób) bądź zastraszenia (decydentów, społeczności)”.11 S. Pikulski definiuje: „(..)
terroryzm jest działalnością przestępczą o podłożu politycznym zorganizowanych
grup przestępczych o mentalności antypaństwowej. Czynności terrorystyczne
podejmowane przez te ugrupowania dążą do wymuszenia określonych efektów (…).
Cele osiągane przez te środowiska są efektem wywołania strachu i paniki w opinii
publicznej, np. publiczne egzekucje, wybuchy materiałów wybuchowych
w miejscach publicznych czy zamachy na życie bardzo znanych osobistości”.12
Aby przybliżyć istotę terroryzmu sporządzona została lista 22 powtarzających
się lub odwołujących do znaczenia najczęściej powielających się aspektów przy
definiowaniu terroryzmu, zostały również podane procenty wielokrotności używania
ich w 109 badaniach:13
Tabela nr 1: procentowa ilość powtarzających się zmiennych przy definiowaniu
terroryzmu.
L.p.

Zmienna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stosowanie przemocy i siły
Aspekt polityczny czynu
Wywoływanie strachu i terroru
Groźba jako element zastraszenia
Skutki i reakcje psychologiczne
Rozróżnianie pojęć: ofiara i cel działania
Celowa, planowana, systematyczna akcja
Metody zamachów, strategia i taktyka działania
Nienormalność, konflikt z przyjętymi normami i regułami, brak
humanitarnych ograniczeń w działaniu
Wymuszanie, zniewalanie, powodowanie uległości
Dążenie do osiągnięcia rozgłosu, reklamy
Przypadkowość, bezosobowość, indyskryminacja
Ofiary wśród osób cywilnych, niewalczących, neutralnych

9.
10.
11.
12.
13.

Częstotliwość
występowania
w%
83,5
65
51
47
41,5
37,5
32
30,5
30
28
21,5
21
17,5

D. Kalisiewicz, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1997, s. 800
D. Woźniak, Koncepcja organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz propozycje rozwiązań.
Kraków 2005, s. 769
12
Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu. Olsztyn 2000, s. 14
13
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu. Warszawa 2001, s. 37
10
11
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Zastraszanie swoimi działaniami
14
Podkreślenie niewinności ofiar
15,5
Sprawcy działający w zorganizowanej grupie, organizacji,
16.
14
ruchu
17.
Demonstracja siły przed innymi
13,5
18.
Nieobliczalność, nieprzewidywalność, niespodziewany atak
9,0
19.
Konspiracyjny charakter działalności
9,0
20.
Powtarzalny, seryjny lub „reklamowy” charakter przemocy
7,0
21.
Kryminalny charakter zamachów
6,0
22.
Żądania stawiane stronom trzecim
4,0
Źródło: Jałoszyński K., Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce? Warszawa 2001,
s. 8
14.
15.

Po analizie powyższego zestawienia elementów definiujących zjawisko
terroryzmu, można stwierdzić, iż najczęściej wymienianymi aspektami są:
stosowanie przemocy i siły, aspekt polityczny czynu, wywoływanie strachu i terroru,
groźba jako element zastraszenia, skutki i reakcje psychologiczne.
Klasyfikacja terroryzmu
Jedna z najbardziej ogólnych klasyfikacji zjawiska, biorąca pod uwagę teren
jego występowania, dokonuje podziału terroryzmu na międzynarodowy
i wewnętrzny, który z kolei został dodatkowo podzielony: 14
- terroryzm wewnętrzny – obszar działań terrorystycznych obejmuje jeden
kraj;
- terroryzm wewnętrzny sponsorowany międzynarodowo – działania
terrorystyczne przeprowadzane są na terenie jednego państwa, lecz
wspomagane są z innego państwa.
Zamachy terrorystyczne wewnętrzne odgrywają już drugą rolę, na rzecz
zamachów międzynarodowych. Swój rozmach, zawdzięcza rozwojowi wielu
czynników, wiążących się globalizacja, oto najważniejsze z nich: 15
- rozkwit lotnictwa komunikacyjnego oraz popularyzacja podróży lotniczych;
- rozwój telewizji – zwiększony przekaz informacji;
- zainteresowanie sferą polityczną i ideologiczną na wspólnych regionach.
Dokonujące się zmiany doprowadziły do rozwój terroryzmu o charakterze
lokalnym do formatu międzynarodowego.
Profesor A. Wilkinson uważa, że akt terroryzmu jest międzynarodowy, gdy: 16
- skierowany jest przeciwko obcokrajowcom lub celom zagranicznym;
- w skład grupy „przygotowawczej” wchodzi co najmniej jedno państwo;
- efektem końcowym jest zmiana polityki innego państwa.
Rozmawiając o terroryzmie międzynarodowym, należy wyjaśnić z czym wiąże
się definicja terroryzmu państwowego. Stosowany jest on jak sama nazwa wskazuję,
przez państwa (nie chodzi tutaj o terror wewnętrzny), jako metoda klasycznego
terroryzmu w celu osiągnięcia określonych korzyści polityki zewnętrznej, w walce
jednego państwa przeciwko innym, lub zwalczanie innych przeciwników
(znajdujących się poza teren danego kraju). Terror stosowany przez państwo, jest
J. Muszyński, Istota terroryzmu politycznego. Warszawa 1981, s. 23
J. Kiras, Terroryzm i globalizacja polityki światowej. Kraków 2008, s. 597
16
K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i ataku terrorystycznego. Łódź 1998, s. 37
14
15
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przemyślany i skonkretyzowany. Często używane są do tego wyspecjalizowane
jednostki, np. służby specjalne. Wyznaczone są cele, które należy bezwzględnie
osiągnąć, bez żadnych kompromisów. Przykłady zastosowanych środków:17
- wykorzystanie funkcjonariuszy państwowych, którzy dokonują aktów
terrorystycznych;
- wspieranie przez państwa działań organizacji terrorystycznych lub specjalne
nie sprawowanie bezpośredniej kontroli nad tymi organizacjami;
- zlecanie i zdalne kontrolowanie poczynań organizacji terrorystycznych.
Międzynarodowa strona internetowa o przeciwdziałaniu terroryzmowi
„International Institute for Counter Terrorism” opublikowała następującą klasyfikację
terroryzmu państwowego:18
- States perpetraiting terrorism – funkcjonariusze państwowi stosujący
metody terrorystyczne w swoich krajach
- States operating terrorism – kontrolowanie przez państwo, działalności grup
pozostających
poza
jego
strukturami
(realizujące
konkretne
przedsięwzięcia)
- States supporting terrorism – zabezpieczenie organizacji terrorystycznych
przez państwo pod względem operacyjnym, logistycznym oraz finansowym.
Prawie niemożliwym jest stwierdzenie popełnienia aktu terrorystycznego przez
funkcjonariusza państwowego. Spowodowane jest to tym, że działają oni w pełnej
konspiracji, „pod przykryciem”, nie szukają rozgłosu medialnego, a w przypadku
niepowodzenia nie przyznają się dla kogo pracowali.
Kolejnym podziałem, tym razem ze względu na używane środki do walki jest
terroryzm konwencjonalny oraz niekonwencjonalny (rys. 2.). Terroryzm
konwencjonalny to taki, w którym osoby dokonujące czynu posługują się
konwencjonalnymi środkami walki, np. materiały wybuchowe, broń strzelecka.
Natomiast w terroryzmie niekonwencjonalnym terroryści do realizacji swoich celów
używają bardziej wysublimowanych środków, np. środki masowego rażenia, środki
elektroniczne. W skład terroryzmu niekonwencjonalnego wchodzą terroryzmy:
nuklearny, radiologiczny, chemiczny, biologiczny (bioterroryzm), infoterroryzm
(cyberterroryzm jest jego odmianą).

17
18

T. Aleksandrowicz, Terroryzm – definicja zjawiska. Emów 2003, s. 9-10
www.ict.org.il/Articles.aspx?WordID=0&Se=definition
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Rysunek nr 2: podział terroryzmu ze względu na stosowane środki walki

TERRORYZM

KONWENCJONALNY

Broń biała lub
inne
niebezpieczne
narzędzia

broń
strzelecka:
karabiny,
pistolety itp.
środki i materiały
wybuchowe

środki nietypowe,
np. butle z gazem,

NIEKONWENCJONALNY
Y
jądrowy

chemiczny

biologiczny

elektroniczny

Impuls
elektromagnetyczny

Infoterroryz
m

wojskowe i górnicze mat.
wybuchowe, mieszaniny
pirotechniczne
Źródło: K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa 2008, s. 41
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Poniżej opisane zostały charakterystyki terminów, użytych w rysunku
wykorzystanym do poddziału terroryzmu:19
- terroryzm nuklearny – podstawowym środkiem użytym przez grupę
terrorystyczną jest broń nuklearna lub groźba przeprowadzenia ataku
z użyciem broni jądrowej;
- terroryzm radiologiczny – wykorzystanie materiałów promieniotwórczych
umieszczonych w klasycznych bombach, tzw. brudna bomba;
- terroryzm chemiczny – groźba lub użycie toksycznych środków
chemicznych;
- terroryzm biologiczny (bioterroryzm) – wykorzystanie patogenów
chorobotwórczych (wirusy, bakterie, toksyny);
- terroryzm informatyczny (infoterroryzm) – przeprowadzenie ataku w oparciu
o nowoczesne systemy informatyczne, zarządzające ważnymi instytucjami,
np. zdalne sterowanie rakietami dalekiego zasięgu; wprowadzanie
nielegalnego oprogramowanie mającego na celu wykradnięcie tajnych
danych bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo kraju (zbiorowości).
W dzisiejszych czasach, wszystkie technologię mające na celu ochronę
obywateli, sterowane są za pomocą komputerów;
- terroryzm lądowy – ataki terrorystyczne przeprowadzane przeciwko ludności
i mieniu znajdującym się na stałym lądzie. Jest to najpopularniejsze,
ponieważ nie wymaga skomplikowanych oraz kosztownych przygotowań;
- terroryzm powietrzny – przeciwko statkom powietrznym, których
unicestwienie wywoła daleko idący „szum medialny”. Mowa tu o np.
samolotach pasażerskich (zamach na WTC), które oddziałują w znacznym
stopniu na duże zbiorowości ludzi. Wywołują strach – główny cel
terrorystów;
- terroryzm morski – wymierzone przeciwko transportowanymi drogą morską
mieniu oraz ludziom.
Przyjmując za kryterium motyw działania, możemy wyróżnić dwa rodzaje
terroryzmu, lecz nie zawsze jest możliwe rozdzielenie podczas działań
terrorystycznych sfery politycznej od kryminalnej: 20
- terroryzm polityczny – głównym motywem działania terrorysty jest
wymuszenie zmiany istniejącej sytuacji politycznej lub społecznej, natomiast
dalej dzieli się jeszcze, na terroryzm wewnętrzny oraz globalny;
- terroryzm niepolityczny – pozbawiony jest wszelakich motywów
politycznych, jego dalszy podział to terroryzm kryminalny oraz szaleńców;
Biorąc pod uwagę taktykę walki i bezpośredni cel ataku, terroryzm dzielimy na:
- ekonomiczny – czynności zmierzające do wyrządzenia szkód i zniszczeń
materialnych;
- masowy – kierowany do przypadkowych osób (np. porwanie statku
powietrznego);
- zindywidualizowany – wymierzony w konkretne osoby (zamachy na
polityków, porwania).

19
20

M. Żuber, Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Wrocław 2013. s. 38
R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki. Toruń 2007, s. 47
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Kolejnym kryterium podziału jest zróżnicowanie działań terrorystycznych
ze względu na cele polityczne:21
- terroryzm represyjny – stosowanie przez państwo aktów przemocy, również
ruchów politycznych np. rewolucyjne, religijne lub nacjonalistyczne. Efektem
końcowym takich działań jest utrzymanie jedności organizacji lub
wymuszenie poparcia dla swojego programu politycznego;
- terroryzm defensywny – odpowiedź w formie aktów terrorystycznych na
agresję najeźdźcy. Ma to na celu powstrzymanie zmian społecznych oraz
obronę funkcjonujących wzorców kulturowych;
- terroryzm ofensywny – dokonanie zmian politycznych, społecznych,
poprzez szantaż polityczny. Wymuszanie określonych działań, na
przedstawicielach władzy, zmiana istniejącego porządku, poprzez
wykreowanie sytuacji rewolucji.
Pokrewną klasyfikację terroryzmu przedstawiają autorzy Encyklopedii
terroryzmu, wyróżniają oni trzy rodzaje działalności terrorystycznych, dzieląc je na
terroryzm rewolucyjny, związany z działalnością zbrojną, prowadzoną przez
opozycję polityczną oraz terroryzm państwowy. Klasyfikują go pod względem
zróżnicowania działań terrorystycznych z uwzględnieniem strategii politycznej: 22
- terroryzm sprawczy bezpośredni – podstawowym celem jest obalenie
istniejącego porządku, czyli w efekcie zastąpienie go nowym (autorzy –
terroryści). Cechami charakterystycznymi są wiara w własną siłę oraz jej
skuteczność. Przeważnie jest postrzegany z działalnością ruchów
narodowowyzwoleńczych albo rewolucyjnych, które często wywołują wojny
domowe (np. Świetlisty Szlak, Algierskie Ugrupowania Islamskie);
- terroryzm sprawczy pośredni – wymuszenie zmian politycznych w kraju
przez terrorystów, lecz bez chęci przejęcia odpowiedzialności
za sprawowanie władzy w kraju. W przeciwieństwie do terroryzmu
sprawczego bezpośredniego, nie dochodzi tutaj to prób pokonania
i zniszczenia istniejącego już reżimu, lecz do prób uzyskania określonych
ustępstw. Polega on na nękaniu społeczeństwa aktami przemocy,
wprowadzeniu dezorganizacji i chaosu. Finalnie ma zmusić rządzących do
podjęcia odpowiednich kroków aby spełnić żądania stawiane przez
organizacje terrorystyczne (np. Ku Klux Klan);
- terroryzm „propagandy przez czyn” – potęguje panujący bunt poprzez
namacalne wyłonienie organizacji walczącej o określone ideały, dając tym
samym impuls innym osobom podobnie myślącym do przyłączenia się do
walki. Celem nie jest jakby wydawało się obalenie reżimu, lecz
upowszechnienie w społeczeństwie radykalnych nastrojów.
Według Alberta Pawłowskiego typologia terroryzmu na podstawie
zróżnicowania czasowego jest niemożliwa. Przemawia za tym fakt, iż terroryzm nie
posiada stałej tendencji rozwoju i nie należy dlatego, mówić o występowaniu etapów
rozwoju historycznego terroryzmu. Terroryzm zdaniem profesora nie należy
traktować jako ideologię, lecz jedynie jako strategię stosowaną przez różne ruchy
polityczne.23

A. Pawłowski, Terroryzm polityczny. Warszawa 1981, s. 91
Encyklopedia terroryzmu. Warszawa 2003, s. 132
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K. Liedl, Oblicza terroryzmu, „Znaki Nowych Czasów”. 2005, nr 16
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Formy i metody działań terrorystycznych
Współcześni terroryści stosują coraz bardziej wyszukane metody ataków.
Sposób oraz skutki działania terrorystów islamskich są bardzo podobne do
wojennych manewrów, w czasie których nieprzestrzegane jest międzynarodowe
prawo wojenne (np. wojna w Wietnamie).24 Wprowadzają niezliczone modyfikację
oraz doskonalą formy przeprowadzanych działań, w celu zmaksymalizowania
skuteczności. Szereg czynników, które są impulsem do zmian wprowadzanych
przez terrorystów:25
- ewoluowanie celów działań organizacji terrorystycznych;
- bezwzględna i pozbawiona człowieczeństwa walka z przeciwnikami;
- udoskonalenie walki z terroryzmem;
- jednoczenie się państw w sprawie terroryzmu;
- postęp nauki i techniki.
Przyglądając się działaniom organizacji terrorystycznych dokonywanym
w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, z łatwością można zauważyć proces zmiany
celów ustanawianych przez zamachowców. W początkowej fazie ataki skupiały się
na
obiektach
aparatów
rządowych
przeciwnika,
odpowiadających
za funkcjonowanie całego państwa. W przeciwieństwie do obecnych czasów,
unikano odbierania życia przypadkowym osobom. Jeżeli już nawet dochodziło do
ataków na kogokolwiek to byli to przedstawiciele rządowych instytucji, takich jak
np. policja czy przedstawiciele administracji rządowych. W dzisiejszych czasach
celem ataków nie są już konkretne osoby, lecz zadanie jak największych strat
w „ludziach”. W oparciu o taki cel, terroryści wybierają odpowiednie metody i formy
działań. Współcześni terroryści wyznają zasadę, im więcej przelanej krwi oraz im
bardziej czyn jest przerażający tym lepiej. Do dnia dzisiejszego diametralnie wzrosła
brutalność oraz okrucieństwo tych zdarzeń. Na porządku dziennym stało się
odcinanie głów zakładnikom oraz rozpowszechnianie taśm z krwawymi
„wiadomościami”. Kraje w obawie przed rozwijającym się terroryzmem, zostały
zmuszone do udoskonalenia systemów ochrony oraz procedur zwalczania
terroryzmu. Efektem tych poczynań, są coraz bardziej wyrafinowane formy działania
oraz poświęcenie większej ilości czasu, sił i środków przez terrorystów. Coraz
częściej dochodzi, do stwarzania ponadpaństwowych organizacji, powołanych
specjalnie do walki z plagą jaką jest terroryzm. Sprawują się one z dnia na dzień
bardziej profesjonalnie, ograniczając tym sposobem swobodę działań, oraz
przestrzeń w której działają „bojownicy o wolność”. Nowoczesne technologie
rozwijają się w oszałamiającym tempie, przyczyniając się do poprawienia
bezpieczeństwa. Należy również zadać pytanie, co by się stało gdyby te
supernowoczesne zdobycze nauki znalazły się w nieodpowiednich rękach.
W mediach można usłyszeć szokujące informacje, dotyczące np. dołączenia do
organizacji terrorystycznych ludzi ze sfery nauki lub biznesu. 26
Terroryści, aby osiągnąć swoje cele, posługują się szerokim wachlarzem
metod, z którym są identyfikowani. Często dochodzi do błędnego określenia danych
poczynań, jako działalności terrorystycznej. Nie każde porwanie i wzięcie
zakładników jest aktem terroryzmu. Morderstwa popełniane przez grupę
H. Spustek, T. Grabińska, Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne II terroryzm i inne
zagrożenia. Wrocław 2014, s. 6
25
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu. Warszawa 2001, s. 91
26
Ibidem, s. 95
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przestępczą w ramach odwetu, mają niewiele wspólnego z aktem terroryzmu.
Można rozróżnić wiele sposobów działania współczesnych terrorystów, oto
najważniejsze z nich:27
- dobór celów i form ataków mający na celu pociągnięcie za sobą
maksymalnej liczby ofiar;
- wprowadzanie zasad działań asymetrycznych;
- nowe formy działania (ataki samobójcze, sekwencyjne);
- zastraszanie przy pomocy groźby użycia broni masowego rażenia;
- wzbudzanie ogólnej paniki oraz poczucia zagrożenia;
- prowokacja władz;
- wprowadzanie propagandy w celu wpajania określonych ideologii.
Niektóre metody nieodłączne są z zastosowaniem fizycznych ataków, na
wcześniej przemyślane lub całkiem przypadkowe podmioty. Natomiast inne,
osiągają swój cel przy pomocy środków propagandowych, nie muszą one
powodować ofiar. Terroryści stosują do przeprowadzenia aktu terroru, wyjątkowo
wiele form działania. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, osoby
przygotowującej się do poczynań. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór
odpowiedniej formy, są to m.in.:28
- osiągnięty cel przy pomocy aktu terroru;
- położenie, dostępność, zabezpieczenie, itp. obiektu zamachu;
- możliwości twórców zamachów (np. finansowe);
- systemu bezpieczeństwa, które należy pokonać;
- wyszkolenie osób biorących udział w zamachu;
- indywidualne preferencje, upodobania danej organizacji terrorystycznej.
Ze względu na wyżej wymienione czynniki, terroryści najczęściej wybierają cele
o niewielkim zagrożeniu dla nich samych (z wyjątkiem ataków samobójczych) oraz
powszechnie dostępne cele. Terroryści szukają takich miejsc na całym świecie, aby
pozostać niezauważalnymi, w celu konspiracyjnego opracowania określonego aktu
terroru, np. duże miasta, miejsca wypoczynkowe itp. Sposoby ataku, a raczej formy
różniące się jedynie szczegółami, można przedstawić w następujący sposób: 29
- zamachy bombowe;
- porwania;
- zabójstwa o charakterze politycznym;
- ataki samobójcze;
- ataki z użyciem niekonwencjonalnych środków;
- napady i rabunki;
- sabotaże;
- ataki sekwencyjne;
- ataki z wykorzystaniem statków powietrznych;
- ataki z wykorzystaniem broni palnej.
Zamach bombowy. Jedna z najczęściej stosowanych form, składa się na to
wiele czynników. Dokonanie takiego zamachu pociąga za sobą o wiele większy efekt
psychologiczny niż inne rodzaje ataków. Nie wymaga dużych nakładów
finansowych, oraz pozyskanie środków do ich produkcji jest stosunkowo łatwe.

A. Szlachter., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Warszawa 2007, s. 30
R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki. Toruń 2007, s. 44
29
K. Karolczak, Terroryzm. Warszawa 2014, s. 37
27
28

56
______________________________________________________________________

Sporządzanie ładunku wybuchowego, może zostać przeprowadzone przez
dosłownie każdego, jest dużo łatwiejsze do wykonania niż inne środki ataku.
Materiały wybuchowe zastosowane do produkcji mogą występować pod różnymi
postaciami, oraz są łatwe do transportu i zamaskowania. Źródła, w których można
znaleźć sposób sporządzenia śmiercionośnej bomby, są ogólnie dostępne
np. internet.30
Bomby wykonywane przez terrorystów są na pozór bardzo prowizoryczne, ale
zabójczo skuteczne. Bardzo dużą zaletą jest trudność ich wykrycia. Zamachowy
mogą użyć do wykonania bomby, etatowych (przeznaczonych do tego) materiałów,
bądź mieszanin wybuchowych własnej produkcji. Te pierwsze są znacznie trudniej
dostępne, ponieważ są produkowane w specjalistycznych zakładach, dlatego też
terroryści chętniej sięgają po te drugie. Jako urządzenia wybuchowe, mogą również
znaleźć zastosowanie egzemplarze amunicji np. granaty ręczne, które pozyskiwane
są jako niewybuchy z np. poligonów wojskowych czy pozostałości z wojen.
Terroryści mogą je użyć np. do min pułapek, pojazdów wybuchowych czy
tzw. żywych bomb.31
Miny pułapki. Są to urządzenia wybuchowe uruchamiane przez określone
działanie „ofiary”, np. otworzenie drzwi, nadepnięcie butem na określony przedmiot).
Obecnie największym zainteresowaniem terrorystów zyskały tzw. IED czyli
improwizowane ładunki wybuchowe (Improvise Explosive Device). Wykorzystywane
były już w latach osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych XXI wieku. Ich
skuteczność nie maleje, ponieważ nadal powodują bardzo duże straty w sprzęcie
ale i również w stanie osobowym. Taki oto ładunek składa się z:32
- urządzenia pobudzającego (przełącznika);
- materiału wybuchowego;
- środka inicjującego wybuch;
- źródła prądu;
- kadłuba (opakowania);
- elementu zwiększającego skuteczność IED.
Pojazdy wybuchowe. Do tej formy należą wszelkie pojazdy np. ciężarowe
a nawet rowery, które zawierają w sobie bardzo duże ładunki wybuchowe,
o wagomiarze nawet do kilku ton. Bardzo dużą zaletą jest ogromna siła rażenia,
mogąca zniszczyć nawet wzmocnione budynki wojskowe.33
Ładunki paliwowo-powietrzne. Jest to bardzo ważne zagrożenie, którego
możemy się spodziewać ze strony terrorystów. Te niezwykle groźne urządzenia,
detonują z siłą porównywalną z detonacją małego ładunku jądrowego. Lekki paliwo
gazowe (LPG) jest środkiem wybuchowym użytym do wyprodukowania urządzenia,
jest ono powszechnie dostępne.34
Atak z wykorzystaniem broni palnej. Sposób działania opiera się na
wykorzystaniu broni strzeleckiej, czyli np. pistoletów, moździerzy, pocisków
rakietowych. Wcześniej wykorzystywany głównie w zorganizowanych grupach
przestępczych. Ze względu na bardzo łatwy dostęp do broni, ten oto sposób znajduję
R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki. Toruń 2007, s. 50
Ibidem, s. 59
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zastosowanie w wielu działaniach. Terroryści mogą się posługiwać wszelkimi
rodzajami broni strzeleckiej, moździerzami, niekierowanymi pociskami rakietowymi
(NPR), przeciwpancernymi pociskami kierowanymi (PPK), przenośnymi
przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi (PPR) oraz wszelkimi rodzajami
granatników.35
Porwania i wzięcie zakładników. Użycie przez terrorystów, przetrzymywanych
siłą osób lub osoby, w celu negocjacji z władzą. Często ma na celu powstrzymanie
siłowej interwencji np. policji lub wojska. W takim przypadku zakładnicy stanowią
żywe tarcze. Jeżeli miejsce przetrzymywania zakładników jest nieznane to mówimy
o uprowadzeniu, nie o porwaniu.36
Ataki samobójcze. Są to dobrze nam znane „żywe bomby”. Określeni tym
mianem ludzie, są bardzo zdeterminowani, dokonują detonacji przenośnego
urządzenia wybuchowego. Urządzenie może być schowane w torbie, walizce, ale
najczęściej na ciele pod ubraniem. Zaliczamy do nich również kierowców pojazdów
pułapek. Aby nosić na sobie ładunek wybuchowy, zamachowcy przeważnie noszą
luźne ubrania. Dlatego też, bardzo często wykorzystywane są kobiety do tego typu
zadań.37
Ataki z użyciem środków niekonwencjonalnych (BMR lub broń elektroniczna).
Jeszcze nie tak dawno, zagrożenie atakiem z użyciem BMR było mało realne.
Niestety coraz bardziej realne zagrożenie rośnie. Dzieje się tak, ponieważ
współczesny terroryzm ukierunkowany jest na maksymalizację ponoszonych strat
przez przeciwnika. Nowo powstałe grupy terrorystyczne, charakteryzują się coraz
bardziej radykalnymi poglądami. Wykorzystanie BMR byłoby idealnym środkiem,
nadającym rozgłos oraz ogromne straty przeciwnika. Drugim poważnym
zagrożeniem wiążącym się z tym atakiem jest wspomaganie terrorystów przez kraje
dysponujące technologią jądrową, chemiczną lub biologiczną. Kolejnym jest rozwój
nauki i techniki. Z upływem czasu, dostępność wiedzy oraz środków niezbędnych
do wytworzenia takiej broni w warunkach „domowych” rośnie. Już w 2001 r. Biuro
Ochrony Sekretarza Stanów Zjednoczonych podało, że organizacja Usamy Ibn
Ladina, była bardzo zainteresowana pozyskaniem takiego typu broni. Środki
wchodzące w skład BMR, można podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwsza to
broń jądrowa (BJ) składająca się z ładunków nuklearnych lub środków
promieniotwórczych. Druga to broń chemiczna (BCh), czyli bojowej środki trujące
lub toksyczne środki przemysłowe. Ostatnia to broń biologiczna (BB), zaliczane są
do nich bakterie i wirusy wybranych chorób zakaźnych, toksyny bakteryjne i wiele
innych. Wszystkie wcześniej wymienione typy broni, muszą zawierać trzy
podstawowe elementy takie jak czynnik rażący (np. ładunek jądrowy), odpowiedni
środek przenoszenia oraz zabezpieczenie logistyczne w postaci np. transportu czy
szkolenia użytkowników.38
Ataki sekwencyjne. Bardzo popularna forma działalności terrorystów
wykorzystywana w ostatnich latach. Jako znakomity przykład takiej formy działania
jest atak przeprowadzony 27 listopada 2008 r. w Mumbaju. Atak sekwencyjny
przeprowadzany jest głównie w aglomeracjach miejskich. Podstawową zasadą jest
Encyklopedia…Warszawa 2003, s. 132
Ibidem, s. 150
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skoordynowanie działań kilku grup bojowych w różnych miejscach ataku. Jest on
bardzo skuteczny, ponieważ wprowadza chaos do działania służb państwowych
oraz pozwala na szybką niezauważalną ucieczkę z miejsca akcji. Działanie takiej
grupy opiera się na łączności terrorystów z jednym lub kilkoma innymi, działającymi
jako stanowisko dowodzenia. Oczywiście podstawowym celem takiego działania jest
jak największe sparaliżowanie funkcjonowania atakowanej aglomeracji oraz zadanie
najwyższych strat jej mieszkańcom.39
Ataki przy pomocy przechwyconego statku powietrznego. Jeden
z najtrudniejszych ataków do przeprowadzenia. Polega na szczegółowym
zaplanowaniu i opanowaniu lub uprowadzeniu lecącego samolotu w celu
wykorzystania go jako pocisku do ugodzenia wcześniej obranego celu. Trudność
polega na tym, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest uprowadzić samolot
oraz przynajmniej jedna z osób dokonujących zamachu musi posiadać umiejętności
pilotowania. Wyszkolenie osoby w celu pilotowania nowoczesnej maszyny nie jest
powszechnie dostępne. Pilot musi przy ogromnej prędkości trafić w określony cel.
Zawarte paliwo w zbiornikach samolotu potęguje efekt zniszczenia. Mogliśmy się
o tym przekonać 11 września 2001 r. podczas ataku na World Trade Center oraz
Pentagon. Był to pierwszy tak drastyczny akt, który można śmiało nazwać
katastroficznym. Ruch lotniczy stale rośnie, stwarza coraz to większe problemy
z ochroną i zapanowaniem nad ruchem statków powietrznych. Nie muszą to być
ogromne samoloty pasażerskie, jak miało to miejsce 11 września. Wystarczy mały
samolot, wypełniony dużą ilością materiału wybuchowego. Po tragicznym ataku
na WTC władze państw podniosły rygory międzynarodowego bezpieczeństwa,
co przyczyniło się do odstępowania od tego rodzaju ataku.40
Atak elektroniczny. Nie trudno się domyśleć, że jest to jedna z najnowszych
form działania terrorystów. Wszechobecny internat jest idealnym miejscem do
działania dla hakerów – terrorystów. Opiera się on na włamywaniu do sieci lub
systemów informatycznych. Dokonują oni zmian, które skutkują paraliżem serwerów
oraz komputerów. Tak naprawdę uderzają w wiele dziedzin (np. telekomunikacja,
bankowość, elementy obrony państwa itd.), ponieważ w dzisiejszych czasach
wszędzie do pracy wykorzystywane są np. komputery. Biorąc pod uwagę ruch
lotniczy, jest to szczególne niebezpieczne ze względu na zakłócenie lub przejecie
systemów nawigacyjnych (na ziemi ale i też w samolocie). Błyskawiczny rozwój
informatyki, który generuje tworzenie rozległych sieci komputerowych, spowodował
konieczność zabezpieczenia ich przed niepowołanymi osobami. Rozmach zadanych
strat może przybrać różne rozmiary. Dotyczyć od może pojedynczych komputerów
zwykłych użytkowników, ale i też skomplikowanych oprogramowań rządowych
instytucji.41
Zastosowanie przez terrorystów środków chemicznych (BCh). Od dawien
dawna, używano środków chemicznych do uśmiercania ludzi. Bardzo ważną ich
zaletą jest anonimowość osoby dopuszczającej się czynu. Substancje działające
ze zwłoką, umożliwiają ucieczkę zamachowcy bez żadnych podejrzeń. Stosowano
je przeciwko pojedynczym osobom, ale znajdowały też zastosowanie na większa
W. Grabowski, R. Ożarowski, J. Malinowski, Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk
2009, s. 144
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skale, np. do zatruwania żywności lub wody. Rozwój nauki umożliwił poszerzenie
skali zniszczeń oraz ułatwił dostęp do asortymentu oraz łatwość użycia (aerozole,
rozpylanie z powietrza itd.). Użycie odpowiedniej ilości zabójczej substancji, może
spowodować masowe zatrucie (lub śmierć) osób przebywających w terenie
skażonym. Na dodatek, niski koszt jednostkowy tego typu broni, skłania terrorystów
do zastąpienia innych dobrze już znanych konwencjonalnych środków. 42
Przeciętny obywatel, który nie pogłębia wiedzy o terroryzmie z całą pewnością
zaskoczony będzie złożonością tego zagadnienia. Rozpatrując terroryzm pod
względem różnym aspektów, można odpowiedzieć na jakże trudne pytanie
dotyczące motywów działania. Osobę o słabej psychice, nie posiadającej gruntu
emocjonalnego w łatwy sposób można zmanipulować do tego stopnia, że odda
swoje życie w imię „wyższych wartości”. Zauważalny jest fakt, iż coraz więcej osób
podejmuję się publikacji zagadnień związanych z terroryzmem, ponieważ
rozpowszechnia się on w zastraszającym tempie.
Zakończenie
Stało się faktem, iż terroryzm jest zagrożeniem dla ludzkości oraz plagą XXI
wieku. Bezpieczeństwo w świetle globalnym jak i również narodowo-państwowym,
stało się priorytetem rządzących. Samobójcze wybuchy w marcu 2016r. na terenie
Turcji, spotęgowały efekt strachu panujący po masakrze w Paryżu. Przeciętny
obywatel zasypywany jest informacjami pozyskiwanymi ze środków masowego
przekazu. Osoba dowiadująca się o licznych zamachach, które mają miejsce coraz
bliżej jego miejsca zamieszkania, odczuwa niepokój oraz strach o siebie i bliskich.
Mimo wdrożenia różnych metod walki z terrorystami, służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo wciąż są zaskakiwane pod względem taktycznym jak
i operacyjnym. Konstytucja, która jest dokumentem nadrzędnym, gwarantuje
obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Zarządzanie instytucjami bezpieczeństwa,
powinno zostać zmodernizowane, ze względu na dynamikę rozwijania się
terroryzmu.
W literaturze znaleźć można wiele prób scharakteryzowania tego zjawiska.
Bardzo często dochodzi do błędnego nazewnictwa zwykłego zdarzenia
o charakterze przestępczym jako aktu terrorystycznego. Eksperci w jednoznaczny
sposób wymieniają, jakie warunki muszą być spełnione. Są to podłoże działania,
metoda oraz cel. Jeśli dokonamy zdefiniowania zjawiska terroryzmu, następnym
krokiem jest jego podział. Najbardziej znanymi jest klasyfikacja ze względu na teren
występowania, motyw działania, cele polityczne oraz stosowane środki do walki.
Odpowiedź na pytanie kim jest terrorysta, z całą pewnością zależy od punktu
widzenia definiującego. Dla jednych jest to uosobienie zła, natomiast dla innych
osoba walcząca o wolność. Terroryści stosują coraz bardziej wyszukane formy
ataku. Oprócz znanych wszystkim ataków bombowych, mogą posłużyć się m.in.
atakami sekwencyjnymi, elektronicznymi lub środkami chemicznymi. Zjawisko
terroryzmu niestety staje się coraz bardziej powszechne, dlatego też warto zapoznać
się z podstawowymi informacjami na jego temat. Sądzimy, że problematyka
bezpieczeństwa zaczyna być też popularna w społeczeństwie, uważamy, że to
zjawisko przychodzi w sukurs znajomości sprawom bezpieczeństwa.43
42
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Streszczenie
W artykule opisano terroryzm, jego anatomię, scharakteryzowano działania.
Międzynarodowy wymiar terroryzmu, zamachy, metody działań terrorystycznych
jako nowe zjawisko kryzysowe w zapewnieniu bezpieczeństwa.
Tłem w tej kwestii są zagrożenia związane z powstaniem tak zwanego Państwa
Islamskiego, coraz bardziej rozprzestrzeniające się na terytorium współczesnego
świata.
Słowa klucze: Terroryzm, metody, kryteria podziału, ataki terrorystyczne,
bezpieczeństwo
Summary
The article describes terrorism, its anatomy and actions. International
dimension of terrorism, attacks, methods of terrorist acts as a new crisis in ensuring
security.
The background of this issue is the threat of the rise of the so-called Islamic
State, which is increasingly spreading on the territory of the modern world.
Key words: Terrorism, methods, division criteria, terrorist attacks, security
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Adam KRAMPICHOWSKI
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
ROLA HISZPANII W STRUKTURACH UE I NATO
Wstęp
Poniższy artykuł jest próbą przybliżenia wiadomości dotyczących Hiszpanii,
określenia miejsca, jakie zajmuje Hiszpania w układzie sił politycznych Europy.
Hiszpania jest państwem położonym w zachodniej Europie charakteryzującym się
bogatą i burzliwa historią, ale także różnorodną kulturą oraz szerokim rozwojem
politycznym i gospodarczym. Hiszpanie są obecnie jednym z lepiej rozwiniętych
narodów europejskich, którym pomimo wielu lat spędzonych w izolacji udało się
zbudować oparte na demokratycznych zasadach państwo. Opisano w nim drogę
Hiszpanów do członkowstwa w Unii Europejskiej oraz NATO, oraz przedstawiono
historię kraju i wskazano na wydarzenia z przeszłości, które miały wpływ na obecne
położenie Hiszpanów na tle innych narodów. Po przeprowadzonej analizie tematu
postawiono następującą szczegółową hipotezę badawczą: Hiszpania jest ważnym
członkiem Unii Europejskiej i NATO. Przedstawioną tezę badawczą zweryfikowano
przy wykorzystaniu następujących metod badawczych: metody analitycznej
i syntetycznej literatury, oraz wykorzystano następujące procesy myślowe: analizę,
syntezę, wnioskowanie, indukcję i dedukcję. Korzystano z bogatej literatury
przedmiotu, z której na szczególną uwagę zasługują prace m. in. Y. Lacostea,
C. Jeana, J. Barbara, J. Piecucha, M. Lasońa, S. Bartona czy P. Domejko -Kozery,1
oraz biuletyn informacyjny Ambasady RP w Madrycie.2
Hiszpania w ujęciu historycznym i obecnym
Hiszpania jest krajem położonym w Europie Południowo -Zachodniej nad
Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym, swoim obszarem zajmuje około 85%
powierzchni całego Półwyspu Iberyjskiego. Stolicą państwa jest Madryt, językiem
urzędowym jest język hiszpański, od 2002 roku jednostką monetarną jest euro.
Hiszpania jest krajem wielonarodowościowym, w przeważającej większości
katolickim.

1
2

Patrz: bibliografia
J. w.
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Rysunek nr 1: mapa Hiszpanii

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_autonomiczne_Hiszpanii
(pobrano 4.08.2016 r.)

Hiszpania jest drugim, co do wielkości po Francji krajem Europy Zachodniej,
z ludnością liczącą 40 milionów. Prawie 80% z jej obywateli mieszka w miastach,
głównie w Madrycie, Barcelonie, Walencji, Sewilli, Saragossie czy Maladze. Pod
względem administracyjnym państwo Hiszpania dzieli się na 17 autonomicznych
regionów.3
Historycy nie są zgodni w kwestii powstania tego państwa, jedni twierdzą, że
została ona stworzona przez Wizygotów na przełomie VI i VII wieku, inni z kolei
początki tego państwa widzieli w unii personalnej Kastylii i Aragonii zawartej przez
Izabelę I Kastylijską i Fernanda II Aragońskiego w 1479 roku. Proces jednoczenia
Hiszpanii miało zakończyć zdobycie Grenady w 1492 roku i przyłączenie większości
Nawarry. Hiszpańska ekspansja zamorska narodziła się wraz z zajęciem Wysp
Kanaryjskich i odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Hiszpanie zgodzili się
wesprzeć finansowo żeglarza i jego wyprawę, ponieważ zależało im na znalezieniu
nowych źródeł dochodu. Z czasem państwo podbiło spore obszary obu Ameryk,
a także Peru i Meksyk. Hiszpanie oprócz chęci zdobycia złota, władzy i nowych
terytoriów chcieli również nawracać i edukować amerykańskich Indian.4
W następnych latach Hiszpania sukcesywnie zaczęła zdobywać kolejne terytoria,
3
4

L. Malinowski, Unia Europejska. Państwa – gospodarka – szkolnictwo. Warszawa 2005, s. 120-122
J. Zaborowska, Hiszpania. Warszawa 2005, s. 39
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powiększając nie tylko swoją powierzchnię, ale również znaczenie na arenie
międzynarodowej. Na początku XVI wieku tron w kraju objęli Habsburgowie, którzy
toczyli długoletnie walki o hegemonię w Europie. Największe zasługi zdobył w tym
czasie Filip II. To jego rządy sprawiły, że jak podkreśla S. Barton „Europa bała się
Hiszpanii i jednocześnie jej nienawidziła”.5 Wynikało to z faktu, że Filip II miał na
swoim koncie nie tylko wiele zwycięskich bitew, ale również udało mu się
doprowadzić do połączenia korony hiszpańskiej i portugalskiej w 1580 roku. Dzięki
temu pod jego władzą znalazły się portugalskie kolonie zamorskie na Azorach,
w Afryce Zachodniej, Moluki i Brazylia.6
Na początku XVIII wieku w wyniku walki sukcesyjnej do władzy doszli francuscy
Burbonowie, za panowania, których Hiszpania utraciła wszystkie dotychczasowe
posiadłości w Europie (głównie na rzecz Austrii). Końcówka XIX wieku przyniosła
Hiszpanom wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, w wyniku, której utracili oni ostatnie
posiadłości w Ameryce i Azji, natomiast zyskali nowe w Afryce, m.in. Gwineę
Równikową czy Saharę Zachodnią. Ciężką sytuację społeczno gospodarczą
dodatkowo komplikowały ruchy separatystyczne, które były wyjątkowo silne
w regionach takich jak Katalonia i Baskonia.7
W trakcie pierwszej wojny światowej Hiszpania zachowała neutralność. Dzięki
temu nastąpiła zdecydowanie ożywiona wymiana handlowa pomiędzy tym krajem,
a innymi państwami europejskimi. Handel zagraniczny pozwolił wówczas
Hiszpanom w znacznym stopniu rozwinąć przemysł. W 1931 roku proklamowano
republikę, wprowadzono parlamentarny system sprawowania rządów, rozdział
Kościoła od państwa oraz szeroki zakres praw i wolności obywatelskich, również
tych o charakterze socjalnym. Dnia 18 VII 1936 roku nastąpił bunt części garnizonów
wojskowych przeciwko rządom partii Front Ludowy, rozpoczęła się wówczas
trzyletnia krwawa hiszpańska wojna domowa,8 na czele zamachu stanął generał
Francisco Franco, który po zwycięstwie ustanowił w Hiszpanii dyktaturę a sam
przybrał tytuł caudilla, czyli w tłumaczeniu wodza Hiszpanii. Generał sprawował
swoją władzę przez prawie 40 lat. Reżim opierał się głównie na wojsku, Kościele
i falandze.9 Po wybuchu II wojny światowej, generał postanowił również zachować
neutralność kraju. Jednak w czerwcu 1940 roku zaproponował on Hitlerowi
przystąpienie Hiszpanii do wojny w zamian za odzyskanie całego Maroka. Hitler
propozycję caudillo odrzucił. Po ataku Niemiec na ZSRR w 1941 roku Franco
ograniczył się tylko do wysłania Błękitnej Dywizji liczącej 17 tysięcy żołnierzy, aby
walczyli po stronie niemieckiej. Po zakończeniu wojny, państwa alianckie
zdenerwowane pozorną neutralnością Franco zablokowały wstąpienie Hiszpanii do
ONZ i NATO. W czasie zimnej wojny rozpoczęło się stopniowe wychodzenie
Hiszpanii z cienia, nawiązano współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, którym
zależało na wykorzystaniu hiszpańskich baz morskich i lądowych.10 Następcą
Franco został Jan Karol I, który rozpoczął proces przejścia Hiszpanii od dyktatury do
demokracji parlamentarnej. W 1982 roku Hiszpania została członkiem NATO,
5

S. Barton, Historia Hiszpanii. Warszawa 2011, s. 159
Ibidem, s. 154
K. Fekecz, Państwo hiszpańskie. Estado espanol. Warszawa 1976, s. 24-26
8
P. Moa, Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939. Warszawa 2011
9
Falanga Hiszpańska– hiszpańskie ugrupowanie polityczne (pierwotnie faszystowskie), założone w roku
1933.
10
B. Gola, F. Ryszka, Hiszpania. Warszawa 1999, s. 255-279
6
7
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a w 1986 EWG. Jednym z głównych problemów wewnętrznych są dążenia
emancypacyjne Basków i Katalończyków.
Baskowie w większości zamieszkują tereny północnej Hiszpanii i należą do
jednego z najstarszych narodów europejskich. Ich tendencje niepodległościowe
zaczęły się pod koniec XIX wieku. Wówczas to rząd centralny odebrał tej prowincji
przywileje autonomiczne. Zaowocowało to powstaniem w 1895 roku
Nacjonalistycznej Partii Basków, która jednocześnie stała się główną siłą polityczną
tego regionu. W związku z tym wzrosły wśród niej dążenia nacjonalistyczne,celem
tej organizacji było wywalczenie niepodległości Basków. Początkowa jej działalność
ograniczała się do sabotażu oraz rozrzucania ulotek. Z czasem zaczęła ona jednak
przybierać coraz to ostrzejsze formy.11 ETA w głównej mierze skupiła się na ataku
na przedstawicieli władz, oraz na porywaniu dla okupu bogatych przedsiębiorców
Hiszpania jest krajem o bogatej historii. Wydarzenia z przeszłości miały wpływ
nie tylko na jej politykę międzynarodową, ale również na nastroje panujące wśród
obywateli. Hiszpanie byli uczestnikami wielu bitew, posiadaczami ogromnej ilości
terytoriów. Wiele wydarzeń odcisnęło piętno na tym kraju również w nowożytnej
historii. Zaliczyć tu można bez wątpienia zamach w madryckiej stacji Atocha, do
którego doszło 11 marca 2004 roku.12 W wyniku eksplozji bomb na trzech stacjach
kolejowych hiszpańskiej stolicy życie straciło prawie dwieście osób, a blisko 1400
zostało rannych.
Hiszpania w strukturach militarnych NATO
W dniu 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie na mocy porozumień pomiędzy
USA, Kanadą oraz 10 krajami europejskimi (Belgia, Dania Norwegia, Holandia,
Luksemburg, Wielka Brytania, Francja, Islandia, Portugalia, Włochy) zainicjowano
powstanie militarnego paktu pod nazwą Pakt Północnoatlantycki.13
Głównymi założeniami nowo stworzonej inicjatywy były:14
 działania w zakresie utrwalania przyjaznych stosunków międzynarodowych;
 rozwiązywanie zaistniałych zatargów drogami pokojowymi, a w głównej
mierze próba ich uniknięcia;
 współpraca oraz ewentualna wzajemna pomoc i wsparcie w znacznej
mierze militarne w przypadku napaści na któregokolwiek z akcjonariuszy
traktatu NATO;
 wyrównanie potęgi militarnej u wszystkich członków stowarzyszonych,
a więc
 wsparcie dla krajów słabej rozwiniętych militarnie;
 wspólna polityka wszystkich krajów zrzeszonych w zakresie polityki
militarnej oraz obronności.
Kolejnymi państwami, które dołączyły do założycielskiej dwunastki były Grecja
i Turcja – wstąpiły w struktury w lutym 1952 roku, natomiast trzy lata później struktury
NATO powiększyły się o silnego i zdecydowanego gracza – Republikę Federalną
Niemiec. Taki stan i struktura funkcjonowały dość długo, bo prawie do początku lat
osiemdziesiątych. W maju 1982 r. Hiszpania stała się szesnastym członkiem
11

Hiszpania. Separatyzm baskijski, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Hiszpania,pro
blemy,Separatyzm_baskijski (pobrano 4.08.2016 r.)
12
Z. Jaubowska, Madryt 11 marca. Warszawa 2005
13
North Atlantic Treaty Organization, NATO
14
Nowa koncepcja strategiczna NATO: Znaczenie dla sojuszu i Polski, op.cit. s. 5
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Sojuszu. Do końca 1998 r. hiszpański model integracji z Sojuszem opierał się na
trzech zasadach: pozostawanie poza jego strukturą wojskową, denuklearyzacja
terytorium Hiszpanii, i poparcie rozwoju UZE jako komplementarnej do NATO
europejskiej organizacji obronnej. Założenia te były aktualne do końca 1998 r.
Rewizja polityki Hiszpanii nastąpiła w odpowiedzi na postępującą reformę Sojuszu
oraz stanowiła wyraz obawy przed marginalizacją. Rząd José Marii Aznara
opowiedział się za pełną integracją ze strukturą wojskową NATO pod warunkiem
adaptowania jej do nowych warunków: uwzględnienia w niej Europejskiej
Tożsamości w dziedzinie Bezpieczeństwa i Obrony, rozszerzenia NATO na Wschód,
rozwijania dialogu Rosja – NATO. Hiszpania domagała się również przejęcia
odpowiedzialności operacyjnych i prawa do dowodzenia w zachodniej części basenu
Morza Śródziemnego oraz utrzymania denuklearyzacji swego terytorium. Po
decyzjach dotyczących przyszłego rozwoju, przyjętych przez NATO w 1997 r. i po
negocjacjach w sprawie roli Hiszpanii, 1 stycznia 1998 r. rząd Aznara zwrócił się
o włączenie jej do nowej struktury wojskowej. Rzeczywista integracja, oznaczająca
zakończenie specyficznej sytuacji Hiszpanii w Sojuszu, nastąpiła 1 stycznia 1999 r.
Królestwo Hiszpanii przystąpiło do Paktu Północnoatlantyckiego w dniu 30 maja
1982 roku. W zasadzie początkowo kraj ten pomimo dołączenia raczej nie udzielał
się w kwestiach militarnych i w strukturach wojskowych NATO. Ożywienie nastąpiło
to dopiero w 1997 roku. Wpłynęły na to dwa dość świadome i ważne dla paktu
wydarzenia – podpisanie układu o wzajemnej współpracy, stosunkach
i bezpieczeństwie z Rosją, a także przyjęcie w skład grupy nowych krajów
członkowskich: Węgier, Czech oraz Polski.15 Ten okres mocniejszego
zaangażowania zespolił się z jeszcze jednym wydarzeniem. W latach tych Hiszpania
przewodniczyła Paktowi Północnoatlantyckiemu. Sekretarzem Generalnym w tym
okresie (lata 1995-1999), wybranym na czteroletnią kadencję został Javier Solana
Madariaga.16 Prezydencja hiszpańska zbiegła się w czasie z poważnymi
wyzwaniami, przed jakimi stanął sojusz. Lata rządów Solany to przede wszystkim
krwawy konflikt na Bałkanach, to uczestnictwo sił NATO głównie IFOR i KFOR
w misjach stabilizacyjnych w byłej Jugosławii.17
W 1998 roku Hiszpania chciała dokonać ponownej integracji swoich terenów
oraz pokazać, że nadal jest silnym krajem w rejonie. Kolejną determinantą postawy
tego państwa była chęć zabezpieczenia swoich terenów oderwanych od macierzy.
Mowa tu o zagrożeniu ze strony Maroka w jego dążeniu do aneksji dwóch
hiszpańskich miast Ceuta i Melilla.18 Drugim paradygmatem działań w tym rejonie
była obawa o znaczną emigrację ludności z krajów muzułmańskich umiejscowionych
w Afryce na kontynent europejski. Główny niepokój wynikał z faktu, że tak duży
napływ ludności może spowodować destabilizację gospodarczą. Już wówczas
Hiszpanie borykali się z bardzo wysokim bezrobociem. Co więcej Hiszpanie po cichu
widzieli i widzą w NATO instrument, który pozwoliłby im na odzyskanie Gibraltaru,
który pozostaje kwestią sporną w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem od 1713
roku.19 Część tego półwyspu do dziś jest obszarem zamorskim Wielkiej Brytanii,20
E. Bobińska i inni, Polska w NATO – pakiet edukacyjny. Warszawa 2001, s. 37
Vademecum NATO, Office of Information and Press. Bruksela 2001, s. 563
17
R. Jaworek, Wybacz mi Serbio, Warszawa 2000, s. 98
18
granice-ue-na-czarnym-ladzie, http://www.twojaeuropa.pl/1995/ceuta (pobrano 4.08.2016 r.)
19
B. Wojna, NATO w polityce Hiszpanii, (red.) K. Bałon, S. Dębski, „Biuletyn”. 2004, nr 37, s. 1190
20
Gibraltar-Zawarto-porozumienie-brytyjsko-hiszpanskie http://www.psz.pl/tekst-3236/
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ważnym aspektem, jaki odgrywa Hiszpania w polityce NATO jest dbanie
o zapewnienie ładu nuklearnego. Państwo to nie odrzuca posiadania przez inne
kraje potencjału atomowego – pokojowego (elektrownie). Jest jednak jednym
z głównych bojowników NATO, walczących o denuklearyzację w zakresie
militarnym.
Jeszcze jednym szeroko rozumianym celem polityki hiszpańskiej w ramach
struktur NATO jest ścisła współpraca w zakresie walki ze światowym terroryzmem.
Sytuacja nakreśliła się po 2001 roku i ataku na Word Trade Center. Oczywiście ta
walka nie wynika z fanatyzmu, a jest raczej działaniem defensywnym. Hiszpania jest
krajem na styku kulturowym. Spotykają się tu chrześcijaństwo i islam. Radykalizm
w walce z nurtami terrorystycznymi mają zabezpieczyć kraj z jednej strony przed
fanatykami religijnymi oraz pokazać lokalnym tworom przestępczym, że Hiszpania
to silny podmiot. Mówiąc o lokalnych siłach chodzi o wspomnianą już grupę ETA,21
która jest jednym z problemów, z którymi boryka się półwysep Iberyjski.22
Aby w pełni przedstawić kwestie związane z wkładem militarnym, jaki Hiszpania
daje NATO, należy jeszcze określić kwestie związane z jej systemem sił zbrojnych.
Od zarania dziejów kraj ten był jedną z większych potęg wojskowych świata. Będąc
usytuowanym na skraju świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego musiał
zbudować siłę, która pozwoli mu odpierać najazdy islamskie nadchodzące z rejonu
Afryki. W tym celu państwo to postawiło na budowę silnej floty morskiej, mogącej
bronić przyczółków w akwenie morza śródziemnego. Półwysep Iberyjski wzmocnił
dodatkowo swoją rolę w świecie w okresie wojen o ziemię świętą, ale w gruncie
rzeczy czas jego świetności należy przypisać na okres wielkich odkryć
geograficznych, w tym kontynentu amerykańskiego. To właśnie te działania określiły
siłę Hiszpanów. Sytuacja ta trwała do okresu XIX wieku. Można, zatem przyjąć, że
rok 1805 jest datą symbolizującą upadek potęgi militarnej Hiszpanii. To wówczas
Królestwo Hiszpanii połączone z Francją uległo siłom Zjednoczonego Królestwa
w bitwie pod Trafalgarem.23 Sytuacja podupadania militarnego trwa do dzisiaj.
Sytuację pogłębiła wojna domowa oraz ostatni globalny konflikt zbrojny.24 Pomimo
tego Hiszpania do dziś stanowi sporą siłę wojskową.
Aktualne zasady dysponowania siłami zbrojnymi określa konstytucja
hiszpańska z 1978 roku. Zgodnie z nią potęga wojskowa ma służyć wyłącznie
zabezpieczaniu niezawisłości Hiszpanii i nietykalności jej granic. Zwierzchnikiem sił
zbrojnych tego kraju jest król, który posiada prerogatywy do wypowiadania wojny,
a także zawierania pokoju (wygląda to dość podobnie jak w przypadku uprawnień
Prezydenta RP).25 Tak jak w przypadku Polski, nad całością siły wojskowej
pośrednią pieczę sprawuje Premier, a bezpośrednio delegowany w rządzie minister
obrony. Ten z kolei ma do swojej dyspozycji Szefa Sztabu Obrony, który odpowiada
za wszystkie formacje wojskowe w kraju.26

(pobrano 4.08.2016 r.)
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Euskadi Ta Askatasuna — Baskonia i Wolność.
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P. Skinder, World Trade Center – historia prawdziwa. Warszawa 2002, s. 16
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(w:) „Analizy”. 2013, nr 13, s. 3
26
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Wpływ na kształt polityki zagranicznej, a co za tym idzie na wykorzystanie sił
wojskowych posiadają Kortezy Generalne, a więc dwuizbowy parlament.27 To one
określają poziom wydatków – budżet, jaki będzie przeznaczony na siły zbrojne,
wskazują kierunki działań międzynarodowych oraz prowadzą kontrolę działań
Rządu i Administracji Wojskowej w zakresie sprawowania jurysdykcji nad
kontyngentem zbrojnym.28
Armia Hiszpańska jest jedną z najnowocześniejszych we współczesnym
świecie. Według corocznego rankingu sił zbrojnych opublikowanych na portalu
Globalfirepower.com Armia Hiszpańska zajmuje 8 pozycję w Europie oraz 28
pozycję na świecie. Ranking ten porównuje potencjał militarny ponad 106 krajów
w zakresie zdolności do prowadzenia działań wojennych i potęgi konwencjonalnych
sił zbrojnych.29
Kraj ten nie dysponuje na dzień dzisiejszy potencjałem nuklearnym. Wynika to
z faktu, że w 1955 roku podpisał pakt ze Stanami Zjednoczonymi „Atom dla pokoju”.
Był to program, który powstał z inicjatywy rządu USA, a którego ideą było
wykorzystanie badań nad bronią atomową do celów cywilnych, a nie militarnych.
Początkowo generał Franco chciał wykorzystać ten program do celów militarnych,
po to, aby jego kraj posiadał również pewną partię głowic jądrowych. Jednak
z czasem program zarzucono, co więcej w 1981 roku pozwolono zewnętrznej komisji
na kontrolę instalacji atomowych (wykorzystywanych dla celów pokojowych). Od
tego momentu w kraju tym nie porusza się kwestii jądrowych pod znakiem
zbrojnym.30
Obecnie Hiszpania wprowadza proces redukowania swojego potencjału
militarnego, który mimo to jest dość imponujący. Pod koniec 2011 roku Iberowie
dysponowali następującymi siłami:31
 wojska lądowe – 62 tysiące żołnierzy oraz ok. 20 tysięcy rezerwy;
 marynarka wojenna, a także piechota morska w liczbie 24 tysięcy
wojskowych oraz 5 tysięcy odwodu;
 lotnictwo z 27 tysiącami osób i podobnej jak wyżej rezerwie;
 Hiszpańska Legia Cudzoziemska to skład 8 tysięcy poborowych obcego
pochodzenia;
 Gwardia Cywilna o charakterze policyjnym (w strukturze zbliżona do gwardii
narodowej w USA) – z ilością 72 tysięcy przeszkolonych osób;
 Jednostka Kryzysowa Wojska ze swoimi 4 tysiącami czynnych zawodowo
mundurowych;
 oraz elitarna Gwardia Królewska – stanowiąca ścisłą ochronę króla oraz
rządu z sumą 1,5 tysięcy dobrze wyszkolonych żołnierzy zawodowych.
Analizując znaczenie Hiszpanii w strukturach militarnych NATO nie można
pominąć kwestii jej udziału w działaniach zbrojnych sojuszu. Należy tu jednak
podkreślić, że NATO działa na terenach objętych zmaganiami wojennymi
T. Mołdawia, Kortezy generalne. Warszawa 1992, s. 18
Ibidem, s. 21
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp? country_id=Spain
(pobrano 4.08.2016 r.)
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wprowadzając siły pokojowe i reagując na łamanie konwencji wojennych. Podobnie
jak ONZ, NATO jest obiektywnym obserwatorem, który dysponuje możliwością
aktywnego reagowania.
Hiszpania w ramach struktur Paktu Północnoatlantyckiego angażowała się
w kilku miejscach zapalnych, m.in.:32
 Bośnia i Hercegowina – we wstępnej fazie grupa wojskowa stanowiła 500
żołnierzy, pod koniec konfliktu stacjonowało tam 250 osób;
 Czad i Sudan – gdzie siły Hiszpańskie wspierały te dwa kraje grupą 70
wojskowych;
 Dżibuti – gdzie siły morskie i lotnicze zabezpieczają te tereny przed
współczesnymi piratami;
 Kenia – podobnie jak w Dżibuti Hiszpanie wydelegowali jeden okręt oraz
dwa mniejsze monitory do kontrolowania wód przed piractwem, w sumie
angażując grupę 100 żołnierzy w tym 85 marynarzy;
 Mozambik do roku 2000 oraz Macedonia do 2001, tam wsparcie było raczej
symboliczne mające pokazać, że Hiszpanie też potrafią wspierać
i angażować się;
 Irak – w tym kraju w latach 2003-2004 znalazło się około 1300 żołnierzy
mających wspierać misję stabilizacyjną zjednoczonych krajów. Kontyngent
ten został wycofany po zamachach w Madrycie z marca 2004, w których
zginęło 191 osób;33
 Afganistan – tu oprócz wsparcia techniczno-logistycznego, inżynierskiego,
budowlanego i medycznego stacjonuje do dnia dzisiejszego w sumie 1500
żołnierzy.
Podsumowując, analizę powyższych danych można zaobserwować, że
Hiszpania jest jednym z aktywniejszych członków NATO. Świadczy o tym chociażby
kwestia sporego kontyngentu wojskowego, jaki ten kraj wkłada na rzecz stania na
straży pokoju, a także ilości misji, w których biorą udział żołnierze hiszpańscy.
Hiszpania w Unii Europejskiej
Interwencjonizm państwowy sprawił, że funkcjonowanie rynku opartego na
wolnej konkurencji stało się niemożliwe w czasach Franco, co jednocześnie
spowodowało, że za czasów rządów caudilla stopniowo postępowała izolacja
Hiszpanii na arenie międzynarodowej.34 W ówczesnym czasie Hiszpanii zostało
odmówione prawo uczestnictwa w obradach Organizacji Narodów Zjednoczonych,
jak również w innych organizacjach międzynarodowych. Kontakty dyplomatyczne
z tym krajem utrzymywała tylko Portugalia oraz Argentyna. Izolacja międzynarodowa
Hiszpanii spowodowała wzrost aktywności wśród opozycji demokratycznej,
co niejako zmusiło Franco do podjęcia działań, które miałyby poprawić wizerunek
Hiszpanii wśród sąsiadów. Dyktator zgodził się na możliwość swobodnego wyboru
wyznania, zamieszkania bądź pracy przez obywateli. W 1947 roku Hiszpania
przybrała formę monarchii, a w 1950 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ pozwoliło
krajom członkowskim na wymianę ambasadorów.35 Znaczącym krokiem w celu
http://www.militis.pl/armie-owiata/sily-zbrojne-hiszpanii (pobrano 4.08.2016 r.)
Z. Jakubowska, Madryt 11 marca. Warszawa 2004
34
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przełamania lodów okazało się podpisanie tzw. Paktu Madryckiego 36 ze Stanami
Zjednoczonymi. W tym samym czasie podpisany został również konkordat Hiszpanii
ze Stolicą Apostolską. Istotne dla Hiszpanii zmiany zaszły pod koniec lat
pięćdziesiątych, kiedy to w 1959 roku Hiszpania została przyjęta do Europejskiej
Organizacji Współpracy Gospodarczej (późniejsze OECD), oraz kiedy
wprowadzono w życie Pakt Stabilizacyjny. Jak podkreśla N. Nowak był to pierwszy
krok w stronę zmiany polityki państwowej Hiszpanii.37 W 1975 roku zmarł generał
Franco, co jeszcze bardziej przyspieszyło przywracanie demokracji w polityce
hiszpańskiej. Hiszpania w swojej polityce zagranicznej skierowała się ku Europie,
a jej celem było wejście do struktur unijnych. Europa była ważna dla Hiszpanów
z dwóch głównych powodów. Po pierwsze stawała się ona gwarantem na utrwalenie
systemu demokratycznego w kraju, a po drugie była ona rozwiązaniem na
dotychczasowe wewnętrzne problemy Hiszpanów takie jak: wewnętrzne rozdarcie
narodu, próby z określeniem, w jakim systemie chcą żyć, czy ich skłonność do
samoizolacji.38
Decyzję o przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej poparły wszystkie siły
polityczne w Hiszpanii, zarówno komuniści jak i członkowie Sojuszu Ludowego,
ponieważ wszyscy oni widzieli w akcesji możliwość wyjścia z powojennej izolacji
kraju. Poza ważnym aspektem politycznym, istotne były również kwestie
gospodarcze, ponieważ większość wymiany handlowej i inwestycji pochodziła
właśnie z Europy Zachodniej. Hiszpanie mieli jednoczesną świadomość, że nie tylko
są rynkiem, który wymaga ogromnej ilości reform, ale także są krajem, który ma
nieustabilizowaną sytuację wewnętrzną. Hiszpania ciągle charakteryzowała się
silnymi politycznymi wpływami armii, jak również wysokimi tendencjami
autonomicznymi wśród poszczególnych jej regionów. Także dochód narodowy per
capita stanowił tylko ponad 70% przeciętnego dochodu innych państw Wspólnoty
Europejskiej.39
Droga Hiszpanii do zostania członkiem Wspólnoty Europejskiej rozpoczęła się
jeszcze za panowania generała Franco. W 1957 roku została powołana Ministerialna
Komisja do Spraw Badania Wspólnot Gospodarczych i Wspólnoty Atomowej, której
zadaniem była analiza, jaki wpływ będą miały kraje członkowskie na Hiszpanię oraz
wstępne ustalenie daty, w której Hiszpania mogłaby przyłączyć się do WE. Kolejnym
krokiem było mianowanie w 1960 roku przez Hiszpanów swojego pierwszego
ambasadora przy Wspólnotach Europejskich. Pierwszy oficjalny wniosek z prośbą
o rozpoczęcie negocjacji został złożony w 1962 roku. Jednak ze względu na
ówcześnie panujący w Hiszpanii ustrój polityczny wniosek ten pozostał bez
odpowiedzi ze strony państw stowarzyszonych. Dopiero, kiedy dwa lata później rząd
Hiszpanii wystąpił z kolejnym wnioskiem, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy
sytuacji politycznej, została wydana zgoda na oficjalne rozpoczęcie negocjacji.
Umowa preferencyjna została podpisana 13 marca 1970 roku.40
Pakt podpisany w 1953 roku pomiędzy Hiszpanią a Stanami Zjednoczonymi, składał się on z trzech
niezależnych porozumień – Amerykanie zobowiązali się w nim do udzielania Hiszpanom pomocy
ekonomicznej i militarnej w zamian otrzymując możliwość budowy i użytkowania baz lotniczych
i morskich na terenie Hiszpanii.
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Dość poważny impas w negocjacjach, jak i w pozostałych kontaktach Hiszpanii
z zagranicą nastąpił w 1975 roku. Zastój ten spowodowany był wydarzeniami z 23
września tego roku, kiedy to na karę śmierci za zabójstwo policjanta zostało
skazanych dwóch bojowników z ETA i trzech z FRAP.41 Zdaniem Hiszpanów byli oni
terrorystami, dlatego też spotkała ich tak wysoka kara, z kolei szefowie państw
europejskich uważali ich za więźniów politycznych. Negocjacje zostały ponownie
nawiązane rok później, kiedy królem Hiszpanii został Juan Carlos I, władca
nastawiony na reformy i będący zwolennikiem rządów demokratycznych.42
EWG obawiało się przede wszystkim, że nastąpi pogłębienie
międzyregionalnych różnic, co w efekcie doprowadzi do wzrostu w obciążeniu
budżetu wspólnotowego, ponadto kraje zrzeszone bały się konkurencyjności
hiszpańskiego rolnictwa, które było szczególnie dobrze rozwinięte, jeżeli chodzi
o uprawy wina, oliwek czy owoców cytrusowych. Problematyczne okazało się
również rybołówstwo, ponieważ Hiszpanie posiadali wówczas trzecią, co do
wielkości flotę rybacką, która mogła w poważnym stopniu nadszarpnąć interesami
innych krajów w tej kwestii. Zagrożenie widziano ponadto w napływie hiszpańskiej
siły roboczej do pozostałych krajów, co mogłoby skutkować zwiększeniem się w nich
stopy bezrobocia. Końcowym wynikiem negocjacji był siedmioletni okres przejściowy
dla sektora przemysłowego i większości produktów rolnych.43
Ostatecznie traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii do Wspólnot
Europejskich został podpisany 20 czerwca 1985 roku w Madrycie i Lizbonie,
a wszedł w życie 1 stycznie 1986 roku. Cały dokument liczy w sumie 1300 stron
i składa się on z Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Hiszpanii
i Republiki Portugalii do Wspólnot Europejskich oraz zmian Traktatów. W części
czwartej Aktu zostały sprecyzowane postanowienie przejściowe dotyczące
przystąpienia Hiszpanii, które ujęto w następujące grupy tematyczne:44
 przepisy instytucjonalne – Hiszpania zobowiązała się w nich do
przeprowadzenia powszechnych i bezpośrednich wyborów do Parlamentu
Europejskiego w ciągu dwóch lat od wejścia w życie Traktatu; liczba
przedstawicieli Hiszpanii w parlamencie Europejskich została przewidziana
na 60 osób;
 swobodny przepływ towarów oraz unia celna – założono siedmioletni okres
przejściowy; opłaty celne na towary będące źródłem wymiany handlowej
pomiędzy Hiszpanią a WE miały zostać zniesione całkowicie do 1 stycznia
1993 roku. W kwestii importu Wspólnota chciała całkowitego zniesienia
restrykcji hiszpańskich wobec produktów unijnych w przeciągu trzech lat od
wejścia w życie Traktatu. W tej części uzgodnień zadecydowano również
o zniesieniu monopoli w handlu hurtowym, na co dano Hiszpanom sześć lat;
 swobodny przepływ pracowników, usług i kapitałów – ustanowiono
siedmioletni okres przejściowy dla wolnego ruchu; wyjątkiem był tutaj
Luksemburg, gdzie narzucono okres dziewięcioletni. W Traktacie została
FRAP – Front Rewolucyjny Antyfaszystowski i Patriotyczny – nazwa partyzantki miejskiej która
prowadziła walkę zbrojną w Hiszpanii za czasów reżimu gen. Franco.
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również zawarta klauzula o jednakowym traktowaniu pracowników
hiszpańskich, którzy byli już zatrudnieni na terenie któregokolwiek z krajów
członkowskich, z pracownikami z tego kraju;
 rolnictwo – w tym sektorze wprowadzono dziesięcioletni okres przejściowy,
w którym ceny towarów hiszpańskich miały się zbliżyć do cen towarów
z innych krajów wspólnotowych. Na wprowadzenie Wspólnotowej Polityki
Rolnej ustanowiono siedmioletni okres przejściowy, wyjątkiem były tu jednak
najbardziej czułe produkty, czyli oliwki, oliwa oraz owoce i warzywa, na które
okres przejściowy wynosił 10 lat;
 rybołówstwo – tu także obowiązywał siedmioletni okres przejściowy na
dostosowanie cen; wyjątkiem był tylko połów sardynek, gdzie okres ten
wyniósł 10 lat. 300 hiszpańskich kutrów rybackich zostało dopuszczonych
do połowów na wodach należących do krajów będących członkami
WE; Hiszpania otrzymała także pomoc od Wspólnoty na modernizację
swojej floty;
 stosunki zagraniczne – na Hiszpanię nałożono ograniczenia ilościowe
w odniesieniu do produktów importowanych z państw trzecich, oraz
podpisano ustalenie, że w przeciągu siedmiu lat zostanie wprowadzona
wspólna taryfa zewnętrzna; od dnia 1 stycznia 1986 roku Hiszpania musiała
również anulować umowy, które miała z krajami EFTA;
 przepisy finansowe – Hiszpania musiała odprowadzać do budżetu
WE opłaty, które kraj pobierał od importowanych produktów rolnych, oraz
wpływy z podatku VAT.45
Pierwsze efekty akcesji do WE pokazały, że sytuacja społeczno -ekonomiczna
kraju uległa pogorszeniu. Niezadowolenie Hiszpanów wyrażało się na początku
we wzroście cen, który w niektórych przypadkach sięgnął nawet 14%. Wzrost ten
był głównym efektem wprowadzenia VAT. Na złą sytuacje dodatkowo miało wpływ
niskie tempo wzrostu gospodarczego, oraz bardzo duże bezrobocie, które
w pierwszych latach członkostwa sięgało rzędu 17%. Pozytywne zmiany zaczęto
obserwować dopiero po 1987 roku. Zwiększeniu uległa wówczas produkcja, popyt
wewnętrzny oraz eksport. Hiszpanie zaczęli również modernizować przemysł,
dostosowując go do wymogów państw konkurencyjnych. Postawiono głównie na
wspieranie badań oraz rozwój technologiczny. Integracja przyniosła Hiszpanii
również aktywizację sektora usług. Zdecydowane przyspieszenie nastąpiło również
w przekształceniach strukturalnych w rolnictwie. Aby zwiększyć efektywność
wytwarzania, jakość produktów czy zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko
naturalne, do rolnictwa zaczęto wprowadzać nowoczesne rozwiązania
technologiczne. Dzięki temu rolnicy stawali się bardziej konkurencyjni na tle innych
państw, przez co wzrastały ich dochody.46 Można, zatem za J. Piecuchem
powiedzieć, że Hiszpanom opłaciło się wstąpić w szeregi państw Unii Europejskiej:
„W dłuższej perspektywie akcesja Hiszpanii do Unii Europejskiej okazała się jednym
z najczęściej wskazywanych sukcesów procesu integracji europejskiej. Pomimo
problemów Grecji i Portugalii, to właśnie sytuacja Hiszpanii wskazywana była, jako
dowód korzyści płynących z członkostwa w UE”.47 Podobny pogląd wyraża również
G. Uściska, Hiszpania a Unia Europejska. Warszawa 1999
J. Piecuch, Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego. Warszawa 2013, s. 74-75
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G. Bernatowicz podkreślając jednocześnie, że sami Hiszpanie przyznają, iż UE dała
im szereg nowych możliwości: „Większość Hiszpanów twierdzi, że ceną integracji
nie była utrata narodowej tożsamości. Wręcz przeciwnie, uważają oni, że udział
w strukturach europejskich dał im szansę poszerzenia dotychczasowej hiszpańskiej
tożsamości o tożsamość europejską (…) Europa odkryła dynamicznie rozwijający
się i modernizujący kraj, obdarzony wspaniałą kulturą, historycznie zawsze bliski
reszcie kontynentu”.48 Niestety pierwsza dekada XXI wieku przyniosła Hiszpanii
okres recesji, który zakończył ten optymistyczny rozwój gospodarczy.
Integracja z Unią Europejską przyniosła Hiszpanii nie tylko poprawę sytuacji
gospodarczej (Hiszpania stała się piątą, co do wielkości gospodarką UE), ale
również wzrost jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Hiszpania owszem
musiała zmodyfikować swoje własne priorytety na rzecz unijnych, ale jednocześnie
mogła włączyć Wspólnotę w zainteresowanie się problemami świata, np. kwestią
latynoamerykańską i stosunkiem Wspólnoty do krajów Ameryki Łacińskiej.49
Ważną kwestią, o której nie można zapomnieć analizując Hiszpanię pod kątem
jej udziału we wspólnotach, jest Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.
Prezydencja daje każdemu krajowi możliwość przeforsowania swoich interesów na
arenę europejską, promocji swoich priorytetów. Oczywiście dbanie o swoje interesy
narodowe musi iść w zgodzie z procedurami i ogólną polityką Unii, bo każdy kraj
powinien pamiętać, że Prezydencja jest przede wszystkim urzędem Unii
Europejskiej.50 Hiszpania do tej pory czterokrotnie sprawowała Prezydencję
w Radzie Unii Europejskiej. Pierwszy raz w pierwszym półroczu 1989 roku, drugi raz
w drugim półroczu 1995 roku, kolejno w pierwszym półroczu roku 2002 i 2010.
Poniżej zostaną zaprezentowane wnioski z dwóch ostatnich Prezydencji
hiszpańskich.
Napływ nielegalnych imigrantów do krajów Unii Europejskiej był zjawiskiem, na
które zwrócono uwagę w trakcie Prezydencji hiszpańskiej 2002. Aby poradzić sobie
z tym problemem stworzono plan zintegrowanego zarządzania granicami
zewnętrznymi UE oraz postanowiono, że wszystkie przyszłe umowy, zarówno
o współpracy jak i stowarzyszeniu, zawierane pomiędzy UE a jakimkolwiek krajem
spoza wspólnoty, będą zawierały klauzule mówiące o wspólnym zarządzaniu
ruchami migracyjnymi i obowiązkowej readmisji nielegalnych imigrantów.51 Przykład
Hiszpanii pokazał jak wielkie znaczenie dla tego kraju i jego problemów miała
Prezydencja. Hiszpanom nie tylko udało się sprostać wszystkim wyzwaniom, ale
zdołali zainteresować inne kraje wspólnoty problemami terroryzmu i nielegalnej
imigracji, które w tamtym czasie jej samej najbardziej doskwierały. Hiszpanii ponadto
udało się wyeksponować znaczenie Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu
w interesach międzynarodowych.52
Przed kolejną Prezydencją, którą Hiszpania miała objąć w pierwszej połowie
2010 roku zastanawiano się, czy jej zainteresowanie wokół południowych sąsiadów
nie wpłynie na mniejsze poświecenie uwagi sprawom współpracy z państwami
48
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Partnerstwa Wschodniego. Tak się jednak nie stało. Pomimo, iż ze względu na
swoje położenie geopolityczne oraz małą zależność energetyczną Hiszpania nie
posiada znaczących interesów na Wschodzie, kraj ten postanowił promować
Partnerstwo Wschodnie i stopniowe zbliżanie się krajów partnerskich do Unii
Europejskiej. Hiszpanie zaangażowali się ponadto w budowanie stosunków z Rosją.
Madryt miał nadzieję na ożywienie rozmów rozpoczętych w 2008 roku,
a przerwanych przez konflikt na linii Rosja – Gruzja. Dla Hiszpanów współpraca
z Rosją była ważna w takich dziedzinach jak handel, turystyka, wymiana kulturowa
czy energia. Dla dalszej współpracy w basenie Morza Śródziemnego ważne były
również kwestie Bliskiego Wschodu. Hiszpański minister spraw zagranicznych
Miguel Angel Moratinios podkreślał, że „osiągnięcie postępu w procesie pokojowym
pomiędzy Izraelem i Autonomią Palestyńską jest najważniejszym elementem
agendy Prezydencji hiszpańskiej”.53
W odniesieniu do kwestii ekonomicznych Hiszpanie opowiedzieli się za
wypracowaniem nowej unijnej strategii rozwoju, regulacji europejskich rynków
finansowych, innowacyjności oraz ekologiczności gospodarki, a także
zaproponowali wspólny rynek energetyczny.54
Pisząc o Hiszpanii w odniesieniu do jej udziału w Unii Europejskiej wykazano,
że akcesja ze wspólnotą była dobrą decyzją. Pomimo iż Hiszpania obecnie boryka
się z wieloma problemami zarówno gospodarczymi jak i społecznymi, nie można nie
zauważyć, że to właśnie dzięki Unii stała się ona silnym krajem, który może nie ma
do powiedzenia na arenie europejskiej tyle, co Niemcy czy Francja, ale jednak
znaczenie polityczne Hiszpanii jest istotne dla jej sąsiadów i partnerów w interesach.
Wnioski
Hiszpania jest krajem jednolitym terytorialnie o bardzo długiej linii brzegowej.
Z dawnych kolonii zamorskich pozostał rachityczny szkielet w postaci archipelagu
Wysp Kanaryjskich, Balearów oraz terenów w Afryce Północnej z miastami Cauta
i Melilla. Hiszpania to monarchia konstytucyjna, posiada króla oraz dwuizbowy
parlament nazywany Kortezami. Składa się z regionów, które występują często
z rządzeniami separatystycznymi, jak np. Katalonia, państwo Basków.
W porównaniu do innych państw Europejskich Hiszpania powstała dość późno.
Przeważnie datuje się okres jej utworzenia na wiek XV. Przypada to na czas wielkich
odkryć geograficznych, dzięki którym Iberowie stali się w bardzo krótkim czasie
jednym z głównych dominantów w Europie. Okres II wojny światowej
i sympatyzowanie z faszystami, spowodował bardzo późne wejście Hiszpanii do
struktur Unii Europejskiej i NATO. Osamotnienie przełożyło się również na dość
głębokie zacofanie kraju oraz duży odsetek osób bezrobotnych w tamtym okresie.
Wejście Hiszpanii do NATO nastąpiło w 1982 roku, a więc blisko czterdzieści lat po
utworzeniu tej organizacji. Głównym powodem tak późnego wejścia w struktury był
szeroko rozumiany izolacjonizm, realizowany przez aparat generała Franco.
Dopiero śmierć dyktatora i naciski opozycji pozwoliły na uruchomienie procedury
akcesyjnej. Głównym powodem przystąpienia Hiszpanii do NATO, to zbyt długi
okres osamotnienia i niepokoje wewnętrzne w kraju, Hiszpanie chcieli poprzez

A. Nowak, Prezydencja hiszpańska. Śródziemnomorskie priorytety a polityka wschodnia Unii
Europejskiej, „Analizy Natolińskie”. 2010, nr 5, s. 3-9
54
Ibidem, s. 2
53

76
______________________________________________________________________

akcesję do struktur spróbować wywalczyć lepszą pozycję przy odzyskaniu
Gibraltaru. Innym powodem był niepokój o tereny zamorskie znajdujące się na
terytoriach o podwyższonym ryzyku, mowa o miastach Ceuta i Melilla. Kolejną
przyczyną była chęć rozbrojenia nuklearnego w Europie – zagrożenie nuklearne
znajdowało się blisko, bo we Francji. Ostatnia determinanta to walka z szeroko
rozumianym terroryzmem, tu Hiszpanie wykazali się samolubnością widząc w NATO
pretekst do pozbycia się problemu w postaci organizacji ETA. Na przestrzeni lat
wielokrotnie podkreślana była nietypowość tego kraju. Znajduje się on na styku sfer
kulturowych. Jest autentyczną granicą, która oddziela południe utożsamiane
z krajami arabskimi, z północną częścią reprezentowaną przez katolickich
Europejczyków. Ten styk odbił się również na samej kulturze Hiszpan. Widzimy
w nich kraj w pełni europejski, jeden z lepiej z rozwijających się, lecz z drugiej strony
dla części osób dalej będzie się on kojarzyć z pewnego rodzaju orientem Należy
pamiętać, że w przeszłości to Hiszpanie posiadali największą siłę militarną,
dokonywali największych odkryć geograficznych, potrafili przeciwstawiać się
największym potęgom i byli jedną z bardziej liczących się sił na świecie. To im
zawdzięczamy odkrycie i podbój Ameryki. Wszystkie te determinanty, a więc
położenie geograficzne, relacje pomiędzy sąsiadującymi krajami, zainteresowanie
polityką międzynarodową, a nade wszystko żywe angażowanie w nią, mają istotne
odzwierciedlenie w „być albo nie być” każdego funkcjonującego we współczesnym
świecie państwa.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z historią Hiszpanii,
i działalnością jej w UE i NATO. Bardzo istotnym elementem pracy było
przedstawienie czynników wpływających na zmiany zachodzące w tym kraju jakie
dokonały się po II wojnie światowej. Podsumowując – wspólne wysiłki podejmowane
przez działania Unijne, i członkowstwo w NATO, gwarantują racjonalną współpracę
w realizacji wspólnego celu jakim jest bezpieczeństwo świata, jak i również swojego
własnego terytorium.
Słowa klucze: Hiszpania, Unia Europejska, NATO, generał Franco
Summary
The article presents issues related to the history of Spain, and its activity in the
EU and NATO. A very important element of the work was to present the factors
affecting the changes taking place in the country that took place after World War II.
To sum up – the joint efforts by the actions of EU and NATO membership, provide
reasonable cooperation in achieving a common goal which is the security of the
world, as well as its own territory.
Key words: Spain, the European Union, NATO, general Franco
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Adam DWORACZYK
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
TEORIA CYWILIZACJI F.KONECZNEGO A BEZPIECZEŃSTWO
ZACHODNIEJ EUROPY
Poczucie bezpieczeństwa w państwach zachodniej Europy systematycznie
maleje. Główną przyczyną tego stanu rzeczy są zamachy terrorystyczne
dokonywane przez radykalnych wyznawców islamu w kolejnych stolicach państw
Unii Europejskiej. Ataki mają miejsce w państwach, w których zamieszkują licznie
muzułmanie, imigranci z Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Krwawe zamachy
wymierzone są w świat wartości oraz politykę Zachodu. Na ich skutek poza refleksją,
dotyczącą przeciwdziałaniu terroryzmowi, powraca problem kondycji europejskich,
wielokulturowych społeczeństw. Powraca kwestia tożsamości Zachodu, następuje
renesans geopolitycznej koncepcji zderzenia cywilizacji S. Huntingtona. Pytając
o bezpieczeństwo Europy, niezbędna wydaje się wcześniejsza refleksja dotycząca
charakteru dziejów oraz istoty funkcjonowania społeczeństw. Kluczowe staje się
zdefiniowanie pojęcia cywilizacji i wywód na temat różnic cywilizacyjnych,
determinujących funkcjonowanie zbiorowisk ludzkich.
W powyższym kontekście, poszukując klucza do diagnozy problemów
współczesnego świata, coraz częściej przywołuje się koncepcję polskiego myśliciela
Feliksa Konecznego(1862-1949).1 Jego filozofia dziejów, sformułowana w postaci
teorii cywilizacji, budzi żywe zainteresowanie m.in. filozofów, socjologów,
politologów. Swoim zakresem, ścisłością badań oraz ich wewnętrzną spójnością nie
ustępuje znamienitym koncepcjom „wielości cywilizacji”, m.in. wcześniejszej –
O. Spenglera, czy późniejszym – A. Toynbee’go, P. Bagby’ego, S. Huntingtona.
Fundamenty teorii cywilizacji
F. Koneczny, twierdził, że podczas badań historycznych, nigdy nie obserwował,
żeby rozwój materialny danej społeczności dokonywał się odrębnie od duchowego.
Według Konecznego, „wszystko to posiada formę i treść, stronę zewnętrzną
i wewnętrzną”, zaś „pełnia życia wymaga obydwóch, gdyż niedomaganie jednej
z nich sprowadza wykolejenie całości”.2
W O wielości cywilizacji, polski historiozof wprowadzał pięć kategorii
określających „wszelkie przejawy bytu, wszelkie możliwości życia ludzkiego”.
Nazywał je quincunxem (pięciokształtem, pięciomianem bytu człowieczego).3
Wyróżniał dwie kategorie określające sferę wewnętrzną – Dobro (etyka) i Prawda
(poznanie) oraz zewnętrzną – zdrowie (witalność) i dobrobyt (ekonomia). Piątą,
łączącą obie sfery(duchową i cielesną) była kategoria Piękna (estetyka). Quincunx
uzupełniały pojęcia przestrzeni i czasu. Koneczny był przekonany, że ludzkość
Od lat 90-tych nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania F. Konecznym, którego twórczość była
wcześniej zmarginalizowana na skutek działalności cenzorskiej okresu PRL. Z powodu poglądów,
wyraźnie sprzecznych z obowiązującą ideologią państwową, jego bogata spuścizna została prawie
zapomniana. Tymczasem Koneczny uważany jest za jednego z najwybitniejszych, polskich myślicieli
pierwszej połowy XX w., łączącego dogłębną wiedzę historyczną, z szerokim oglądem filozoficznym.
2
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w swej mnogości zawsze posiadała odmienne zapatrywania na sens prawdy,
moralności, piękna, czy nawet dobrobytu i zdrowia. Quincunx był punktem
odniesienia w badaniu historycznego zróżnicowania form społecznych. Kategorie
bytu „układające się w najrozmaitsze stosunki i szeregi i proporcje”, odnosiły się tak
do pojedynczego człowieka jak i życia zbiorowego. Pomiędzy przyjętymi kategoriami
zachodzą nieustanne stosunki wzajemne, „organizacja ich niejako”. Występuje
hierarchia, sfera duchowa pozostaje dominującą, choć przy istotnym znaczeniu
cielesnej. Rozwijanie którejkolwiek kategorii życia powinno następować w łączności
z pozostałymi. Jeśli tak się nie dzieje, dochodzi do zastoju, nawet w obszarze
kategorii doskonalonej. Doskonalenie podmiotu, tak indywidualnego, jak
i zbiorowego, wymaga zaangażowania społeczeństwa wobec wszystkich kategorii
bytu.
Koneczny zdawał sobie sprawę, że nie wszędzie i nie zawsze dochodzi do
realizacji wszystkich pięciu kategorii bytu. Co więcej, rzadko kiedy może zaistnieć
„pełnia życia”, a nawet w „szczęśliwych” krajach i czasach osiąga ją zdecydowana
mniejszość. Najczęściej któraś z kategorii pozostaje zaniedbana, w stosunku do
rozwoju pozostałych. Każda z kategorii składa się z licznych działów, których ilość
wzrasta wraz z jej rozwojem. Ilość stopni rozwoju życia pozostaje bowiem
nieograniczona. Występuje prawidłowość – doskonaleniu towarzyszy coraz większe
skomplikowanie, będące skutkiem zwiększającego się (pełniejszego) uczestnictwa
w każdej z kategorii oraz ich wzajemnych powikłań. Koneczny formułował ideał
życia, w którym panuje harmonia wszystkich pięciu kategorii (lub choćby harmonia
tych, z których dane życie się składa). Zakładał możliwość życia pozbawionego
jednej z kategorii(oprócz Dobra), lecz pozostałe musiały być zharmonizowane. Ład
pomiędzy nimi stanowi warunek pomyślnego życia, tak indywidualnego, jak
i publicznego. Polski historiozof nie wyobrażał sobie „układu życia”, pozbawionego
całkowicie obu kategorii cielesnych, bądź duchowych. Pomiędzy wszystkimi
kategoriami quincunxa powinna panować zależność(współmierność), sens jednej
z kategorii nie powinien kolidować z pozostałymi. W przypadku zaistniałej
sprzeczności, nadrzędność przysługuje dobru moralnemu, zgodnie z zasadą,
iż hegemonię zachowuje kategoria etyczna.
Kwestionując historyczno-socjologiczne istnienie „ludzkości”, twierdził,
iż „istniały i istnieją zawsze naturalne zrzeszenia największej miary, a tak mocne,
iż mocniejsze od wszystkich mocarstw i armii”.4 Nie są nimi narody, państwa, czy
rasy. Są nimi cywilizacje.
Cywilizacja jako metoda
W ujęciu polskiego historiozofa, świat cywilizacji pozostaje niezwykle
zróżnicowany. Koneczny głosił, że „cywilizacja jest to metoda ustroju życia
zbiorowego”.5 Gdy wszelkie przejawy życia określane są przez pięciomian bytu,
cywilizacja to metoda wspólnotowej realizacji pięciu wartości. O obliczu danej
zbiorowości decyduje rezultat określonej „konfiguracji” kategorii quincunxa, ich mniej
lub bardziej rozwinięty zakres. Koneczny odrzucał ujęcie, zaprezentowane przez
O. Spenglera, który przedstawiał cywilizację jako schyłkową, materialno-techniczną
Koneczny o „ludzkości”: „Można by o niej powiedzieć, że jest widziadłem literackim. W rzeczywistości
istnieją tylko pewne zrzeszenia, cząstki ludzkości, z których tylko niektóre miewają coś wspólnego” Por.:
Ibidem, s. 153
5
Ibidem, s.154
4
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fazę rozwoju kultury. Przeciwny był także opozycyjnemu ujmowaniu pojęć
cywilizacja-kultura, wprowadzając pomiędzy nimi relację inkluzji. Nadrzędna
cywilizacja obejmuje kultury, będące jej partykularnymi przejawami. Jako lokalne
emanacje wspólnej metody ustroju życia zbiorowego, kultury nie naruszając jej
jedności, zachowują swą oryginalność. Cywilizacja stanowi autonomiczny organizm
społeczny, będąc zamkniętą sferą odniesień, określoną przez specyfikę realizacji
quincunxa. Konstruktywna komunikacja pomiędzy cywilizacjami wydaje się
niemożliwa, zgodnie z zasadą, iż „cywilizacja – to suma wszystkiego, co pewnemu
odłamowi ludzkości jest wspólnego; a zarazem suma tego wszystkiego, czym się
taki odłam różni od innych.”6
Wielość cywilizacji to obserwowana na przestrzeni dziejów wielość odmiennych
metod ustrojowych, zbiorowych „ustosunkowań” do wartości egzystencji człowieka.
Ilość owych metod stanowi nieograniczony zbiór, którego w pełni nie jesteśmy
w stanie poznać. Częstokroć ustrój życia zbiorowego nie obejmuje wszystkich
kategorii quincunxa. Takie cywilizacje Koneczny określał mianem niezupełnych,
defektownych, ułamkowych. Również zdarza się, że w obrębie określonej metody,
jedna z kategorii w sposób nieproporcjonalny może przeważać nad inną, bądź
określony dział w obrębie kategorii może uzyskiwać nadmierną przewagę
nad innym.
Geneza i powstawanie cywilizacji
Koneczny pomijając kwestię genezy gatunku ludzkiego, rozwijał kwestię
wykształcania się oraz rozwoju organizacji społecznej. Dzieje ludzkości dzielił na
epokę przedogienną i ogienną, twierdząc, że organizacja życia zbiorowego
rozpoczęła się od opanowania ognia. „Stawał się tedy ogień zawiązkiem kuchni
i spiżarni; koło ognia było coraz syciej i dostatniej”, jak również „stawał się także
zawiązkiem władzy i panowania; koło ognisk gęstniała ludność, od ognisk zaczyna
się zrzeszanie, a pan ognisk stawał się władcą ludzi”. 7 Drugim czynnikiem
społecznotwórczym była hodowla zwierząt domowych. Człowiek zajmując się
zwierzętami, dzięki nim zaczął spożywać mleko, sól, trawy mączne. Zwiększał się
tym samym jego dobrobyt. Społeczności, które miały trwałe utrzymanie, mogły
osiągać coraz wyższe szczeble rozwoju. Według Konecznego, na organizowanie się
ludzkich kolektywów również wpływ miała płciowość. Podkreślał, iż „na początku”
była monogamia. Potomstwo (obok ognia wraz z objętą nim przestrzenią)
traktowano jako własność nieruchomą, mającą charakter osobisty, a nie zbiorowy.
Dojrzewaniu społeczności sprzyjała tradycja, dzięki której utrwalały się
stosunki wewnątrzgrupowe. Jej „dźwignię” stanowiła mowa. Język, dając możność
stałego porozumiewania się, służył zarówno przechowywaniu, jak i kształtowaniu
tradycji. Według Konecznego, „dopomagało powstawaniu i utrwalaniu tradycji
poczucie śmierci”.8
Wraz z wyróżnioną przez Konecznego epoką ogienną, rozpoczynać się miał
rozwój form życia zbiorowego. Polski historiozof jako jego najwcześniejszą postać
wskazywał ustrój rodowy. System rodowy przyjmował kilka form (ród pierwotny,
spółka rodowa, despocja, wspólnota rodowa, mir), co powodowało różnicowanie się

6

Ibidem
Ibidem, s. 54
8
Ibidem, s. 83
7
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rozwoju zbiorowości. Podstawową komórką społeczną była monogamiczna rodzina,
stanowiąca de facto zawiązek cywilizacji. Rodzina, z dziećmi, traktowanymi jako
własność była dla Konecznego praźródłem prawa własności indywidualnej. Na
poziomie systemu rodowego, wyrazem odmiennych rozwiązań kwestii statusu
rodziny oraz związanej z nią własności, były wykształcające się systemy prawne.
Prawo opierało się na istniejącej wcześniej, etyce zbiorowej. O złożoności danej
wspólnoty decydować miało tzw. trójprawo, czyli ściśle ze sobą powiązane trzy
rodzaje prawa: familijne, majątkowe i spadkowe. Prawo familijne(rodzinne) określało
stosunki rodziny wobec rodu, zasady pokrewieństwa oraz model małżeństwa. 9
Prawo majątkowe dotyczyło kwestii własności, zaś spadkowe sposobu
dziedziczenia. Określone zintegrowanie trójprawa w obrębie rodów, decydowało
o obliczu i rozwoju wczesnych form organizacji społecznej. Prezentując
różnorodność postaci trójprawa, krakowski badacz przyjmował, iż „mnie chodziło
tylko o wykazanie, że już na tych szczeblach prymitywnych rozchodzą się myśli
i pojęcia ludów; już tu geneza wielości cywilizacji – jakkolwiek jeszcze
prymitywnych”.10 Proces tworzenia się odrębnych metod organizacji życia
zbiorowego rozpoczynał się więc już na poziomie ustroju rodowego.
Rozwój i różnicowanie cywilizacji
Wykształcanie się dojrzałych form społecznych, związane było z wyróżnionym
przez Konecznego, kolejnym etapem rozwoju społecznego – z emancypacją
rodziny. Następował rozpad systemu rodowego. Rosnące liczebnie rody łączyły się
w większe całości, pojawiała się sfera publiczna, dochodziło do upodmiotowienia
rodziny i jej członków. Powstawały nowe zawody, z których wytwarzały się warstwy
społeczne. Dojrzewały wtedy społeczności, stając się społeczeństwami.11 Rozwijały
się wówczas państwa, powstałe wcześniej w oparciu o system grodowy. Koneczny
przekonywał, że „państwo jest starsze, niż społeczeństwo, gdyż powstaje
w społeczności; lecz rozwija się należycie dopiero w społeczeństwie”.12
Ewoluujące zrzeszenia poszukiwały nowych rozwiązań. Znoszono „instytucję”
zemsty, będącą dotąd klasyczną formą rozwiązywania konfliktów pomiędzy
członkami rodów. Obok prawa prywatnego(trójprawa), wcześniej jedynego,
obejmującego pełnię stosunków rodowych, wykształcało się prawo publiczne,
przyjmując zróżnicowane formy. Pomiędzy prawem prywatnym i publicznym
występował monizm lub dualizm. W ujęciu monistycznym, prawo publiczne było
podporządkowane
prywatnemu,
bądź
odwrotnie,
prawo
prywatne
podporządkowywano publicznemu. Prowadziło to do niewoli, niedorozwoju
społeczeństwa oraz rządów despotycznych. Przeciwieństwem monizmu prawnego
był dualizm prawny, rozdzielający sferę prywatną od publicznej, warunkując ich
harmonijny rozwój.
Według Konecznego, „różniczkowanie” metod życia zbiorowego, wiązało się
z określonym stosunkiem wobec „dwoistości naczelnych pojęć”. Głosząc, że
„Istnieją trzy systemy prawa familijnego, według monogamii, poligamii i poliandrii.” (w:) Ibidem, s. 109
Ibidem, s. 132
Koneczny pojęcia „społeczność” i „społeczeństwo” różnicował w następujący sposób: „Społecznością
staje się wszystko, co rozrasta się ponad ród i wyrabia poczucie wspólności interesów (a więc
solidarności) ponadrodowych. (...) Społeczeństwo, jest to społeczność zróżniczkowana.” Por.:
F. Koneczny, Prawa dziejowe, s. 32
12
Ibidem, s. 33
9

10
11

83
______________________________________________________________________

„historią rządzą abstrakty”, jako naczelny punkt odniesienia wskazywał stosunek
człowieka do Boga, stwierdzając, iż może on być personalistyczny lub
gromadny(=gromadnościowy). Stosunek personalistyczny wyrażać miał osobistą
odpowiedzialność przed Bogiem, bez względu na zajmowane stanowisko,
pochodzenie etniczne, czy przynależność stanową. Stosunek gromadny jako
przeciwieństwo osobistego, stanowił kolektywną (a nie jednostkową),
odpowiedzialność przed Bogiem. Koneczny rozciągał wymiar statusu
personalistycznego oraz gromadnego na wszelkie zjawiska życia zbiorowego.
Ujęcie gromadne wiązał z systemem rodowym, gdzie jednostka pozostawała bierna
i w pełni podporządkowana. Personalizm kojarzył z emancypacją rodziny, gdzie
jednostka stawała się odpowiedzialna i aktywna.
Następnie, Koneczny przedstawiał, wpływające na kształt ustroju życia
społecznego, dwie opozycyjne metody myślenia – aposterioryczną oraz
aprioryczną. Aposterioryzm opiera się na indukcji, polega na badaniu połączonym
z wnioskowaniem, natomiast aprioryzm wywodzi się z medytacji, rozwijającej się
w dedukcję. Aposterioryści – w ujęciu Konecznego – generalizują bardzo powoli
i zawsze stopniowo, podczas gdy aprioryści pospiesznie i na jak największą skalę.
Gdy aposterioryzm, opierając się na doświadczeniu, uwzględnia przeszłość, to
aprioryzm „jest źródłem eksperymentalności w bycie wielkich zrzeszeń”.13 Według
krakowskiego historiozofa, pozytywne budowanie przyszłości nie jest możliwe, gdy
ignoruje się przeszłość. Rozwój od prymitywnego człowieka urzeczywistnił się tylko
dzięki korzystaniu przez pokolenia młodsze z doświadczeń starszych.
Koneczny twierdził, że „tradycja jest kością pacierzową wszelkiej cywilizacji”,14
bez której nie utrzymałby się żaden ustrój. Tradycja, związana z opanowywaniem
czasu jest niezbędna w rozwoju zrzeszeń, utrwalając życie zbiorowe.
Kwestionowanie potrzeby tradycji pojawiło się dopiero na wysokim szczeblu
zdolności do myślenia, gdy wysunięto metodę aprioryczną, wyłącznie
racjonalistyczną. Wiązać się to miało z próbą wykształcenia człowieka sztucznego,
wymyślonego(homunculusa). Koneczny podkreślał, że aprioryzm zawsze przeważa
w gromadnościach, podczas gdy aposterioryzm i tradycja, będące niemal tym
samym, są następstwem personalizmu. Społeczeństwa biegłe w „opanowywaniu
czasu”, posiadają tradycję czynną, doskonaloną przez krytycyzm naukowy. Dla
Konecznego szczyt tradycji wykształconej stanowił historyzm, pojmowany jako
„patrzenie w przyszłość zrzeszenia metodą aposterioryczną, na podstawie
doświadczenia przeszłości.”15 Historyzm jest wrodzony zrzeszeniom ludzkim, będąc
podwaliną ich normalnego rozwoju. O ile jednak historyzm nieświadomy wykazać
można wszędzie, świadomy występuje na wyższych szczeblach rozwoju, stanowiąc
zwieńczenie procesu opanowywania czasu. Historyzm nie wyklucza nowości,
zakładając ciągłość, gdzie przyszłość stanowić ma doskonalenie, nie zaś
zaprzeczenie przeszłości.
Kolejną parę przeciwstawnych pojęć, określających różnorodność ustrojów
życia społecznego, stanowiły organizm i mechanizm. Dla Konecznego, zrzeszenie
oparte na personalizmie to swoisty organizm, oparty na gromadności to mechanizm.
Natomiast cechą mechanizmów jest jednostajność. Członek organizmu jest wolny
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Ibidem, s. 146
Ibidem, s. 147
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Ibidem, s. 149
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i kieruje się współodpowiedzialnością, a mechaniczna gromadność promuje
bierność, nie sprzyja rozwojowi inicjatyw społecznych. Uproszczenie życia
publicznego w mechanizmach wynika z obowiązywania jednej formuły, z której
wszystko
jest
wyprowadzane
dedukcyjnie.
Różnicowanie
społeczne
w gromadnościach jest przytłumione, dlatego z reguły pozostają one
społecznościami, rzadko wznosząc się do szczebla społeczeństwa.
Cywilizacja a religia
Koneczny przekonywał, że życie antyreligijne jest przeciwne rozwojowi
cywilizacji, „religia stanowi korzenie i ściany działowe każdej cywilizacji”.16 Uważał
jednak, iż nie można utożsamiać religii oraz cywilizacji, gdyż byłoby odpowiednio
tyle cywilizacji ile religii, tak zaś nie jest. Historia daje świadectwo istnienia
poszczególnych religii, rozciągających się na odmienne cywilizacje, jak i cywilizacji,
zawierających w sobie wyznawców rozmaitych religii. Według Konecznego, choć
„religia stanowi wszędzie najważniejszą część cywilizacji, ponieważ wywiera
ogromny wpływ na pojęcia abstrakcyjne”,17 nie jest jedyną siłą sprawczą, różnicującą
świat cywilizacji.
Koneczny dzielił religie „co do pojemności wyznawców” na lokalne, plemienne
i uniwersalne, zaś ze względu na ich istotę na monoteistyczne, politeistyczne
oraz monolatryczne. Zintegrowanie powyższego, podwójnego podziału, ukazywać
miało szczeble rozwoju religii. Najniższy szczebel stanowiła lokalna monolatria,
wyższym był plemienny politeizm, zaś religia „prawdziwa” to uniwersalistyczny
monoteizm. Następnie Koneczny dzielił religie na sakralne, półsakralne
i niesakralne. Ów podział odzwierciedlać miał stopień ekspansywności religii wobec
cywilizacji. Ich identyczność prowadzi do niedorozwoju cywilizacyjnego. Im wyższy
stopień sakralności cywilizacji, tym większa skłonność do jej zastoju.
Koneczny by dobitniej ukazać wpływ religii na „różniczkowanie” cywilizacji,
dokonywał kolejnego podziału. Rozróżniał religie emanacyjne oraz kreacyjne,
łącząc ów podział z opozycją „dwoistości pojęć naczelnych”. Człowiek, zajmując
niskie miejsce w emanacyjnej hierarchii, jest oddzielony od Boga. Następuje
zniesienie odpowiedzialności przed Bogiem, połączone z fatalizmem
i ograniczeniem wolnej woli. Kreatyzm opiera się jednak na wierze w Boga
osobowego, który z niczego stwarza wszelkie istoty i rzeczy. Człowiek, będąc
stworzeniem równym pozostałym, egzystuje jako wolny i odpowiedzialny wobec
Boga. Emanatyzm związany jest z religiami sakralnymi i gromadnością. Kreatyzm,
łączy się z religiami niesakralnymi i personalizmem.
Cywilizacja a etyka
Koneczny głosząc prymat sfery ducha wobec materii, podkreślał znaczenie
religii w procesie kształtowania życia zbiorowego. Uznając kategorię dobra jako
dominującą w quincunxie, przypisywał moralności decydujący wpływ
na „różniczkowanie” cywilizacji.18
16

Ibidem, s. 240
F. Koneczny, O wielości…, op. cit., s. 272
18
Koneczny przedstawiając związek etyki i religii, dokonywał kolejnego podziału: „Stosunek etyki
a religii może być trojaki: religia bez etyki (bramińskie religie), etyka bez religii (buddyzm) oraz
łączność obu, przy czym różniczkowanie dalsze polega na rozmaitym stosunku religii do cywilizacji.”
Por.: F. Koneczny, Rozwój moralności. Komorów 1997, s. 198
17
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Koneczny wyróżniał na przestrzeni dziejów trzy rodzaje etyk. Najstarsza to
etyka naturalna, będąca etyką rodową. Przyczyniając się do przetrwania
zbiorowości, opiera się na wewnętrznej solidarności członków rodu, konflikty
zewnętrzne reguluje za pomocą zemsty. Kolejną jest etyka sztuczna, której
inicjatorem miał być w XVII w. B. Spinoza. Wyraża ona aprioryczny subiektywizm
moralny, określając najwyższym dobrem „powszechną szczęśliwość”. Abstrahująca
od historycznych rozwiązań etycznych zbiorowości oraz niezależna od religii,
określana autonomiczną, miała być ona charakterystyczna dla „przewrotowców”.
Trzeci rodzaj etyki to etyka religijna, opierająca się na religii etycznej. Stanowi
przeciwieństwo etyki naturalnej oraz sztucznej. Istotą etyki religijnej jest określony
stosunek człowieka do Boga. Zbiorowości stają się bardziej etyczne, gdy ich
stosunek do Boga jest osobisty, nie zaś gromadny. Kierowanie się w postępowaniu
„na obraz i podobieństwo Boże”, prowadzi do realizowania moralności w życiu
prywatnym oraz publicznym. Społeczna aktywność, opierająca się na osobistej
odpowiedzialności za czyny, decyduje o doskonaleniu moralnym podmiotu,
a w konsekwencji wspólnoty. Wobec powyższego, najdoskonalszą etykę religijną
stanowi personalistyczna etyka katolicka. Pozostałe etyki religijne, jako mniej lub
bardziej gromadne, wprowadzają dysharmonię pomiędzy moralnością prywatną
i publiczną, „od wszelkiej zaś dwoistości w etyce bije zgnilizna”.19
Dla Konecznego, istotną kwestią pozostawał stosunek etyki wobec prawa.
Niewątpliwa jest wzajemna zależność obu dziedzin, kształtujących relacje życia
prywatnego i publicznego. Etyka jest dobrowolną i wcześniejszą od przymusowego
prawa. Dlatego „prawo winno być li tylko pieczęcią na postulatach etycznych,
uprzednio już wiadomych”.20 Jeśli prawo nie podąża za etyką, powstaje dwoistość,
powodująca rozkład zbiorowości. Choć nie wszystkie postulaty etyczne zmieniają
się w prawo (np. postulat by za złe odpłacać dobrem), prawo powinno bezwzględnie
opierać się na etyce.
Najwyższa forma cywilizacji – narodowość
Według Konecznego, najwyższą formą życia zbiorowego, „zrzeszeniem
najwyższego rzędu” jest naród. Powstanie narodu dokonuje się w oparciu
o społeczeństwo. Przyjmując, iż państwo stanowi nadbudowę prawną
społeczeństwa, naród jest jego nadbudową etyczną. Wobec fizycznego wymiaru
struktur państwa oraz jego przymusowego charakteru, poczucie narodowe łączy się
ze sferą ducha oraz opiera się na dobrowolności. Warunkiem pojawienia się
narodowości jest całkowita emancypacja rodziny, prowadząca do odrębności prawa
publicznego. Naród nie ma genezy państwowej; tak jeden naród może tworzyć
więcej niż jedno państwo, jak i do jednego państwa może należeć kilka narodów.
Naród winien opierać się na jednej, współmiernej metodzie życia zbiorowego,
wspólnej dla całego zrzeszenia. Stanowiąc kulturową odrębność, musi w pełni
należeć do jednej cywilizacji, stanowiąc jedynie lokalną jej odmianę. Jest to
zasadnicza cecha określająca naród, który Koneczny definiował jako „zrzeszenie
cywilizacyjne, posiadające ojczyznę i język ojczysty”.21 Ojczyzna stanowi stałą
siedzibę i widownię dziejów narodu, posiadającego i uprawiającego jeden język
Ibidem, s. 199. Koneczny wypowiadał się jednoznacznie przeciwko syntezom religijnym, uważając
próby ich tworzenia za absurdalne, godzące w „samą naturę religii”.
20
Ibidem, s. 201
21
F. Koneczny, O wielości…, op. cit., s. 20
19
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ojczysty. Koneczny, w odniesieniu do „pojęć naczelnych” głosił, że naród opiera się
na aposterioryzmie, historyzmie, personalizmie, kreatyzmie, dualizmie prawnym,
organizmie.
Typologia cywilizacji
Koneczny przyjmował, że wszędzie, gdzie występują zbiorowości ludzkie,
mamy do czynienia z cywilizacją – metodą ustroju życia zbiorowego, choćby ta była
„wielce defektowna i zgoła niezdatna do wyższego rozwoju”. Każde zrzeszenie
posiada określoną metodę, wyznaczającą jego egzystencję. Ilość cywilizacji jest
nieograniczona, choć większość pozbawiona jest znaczenia historycznego,
obejmując niewielkie wspólnoty. Wiele z nich ginie, zanim zdołają się wykształcić.
Krakowski historiozof dokonując typologii, brał pod uwagę cywilizacje „które
rozwinęły się do wyższych szczebli organizacji dwukierunkowej, które zajmowały
znaczne przestrzenie i zaważyły na biegu dziejów”.22 W konsekwencji, wymieniał
18 cywilizacji – 15 wywodziło się ze starożytności: chińska, egipska, bramińska,
żydowska, irańska, babilońska, syryjska, tybetańska, turańska, fenicka(punicka),
numidyjska, spartańska, attycka, hellenistyczna, rzymska, 3 ze średniowiecza:
bizantyjska, łacińska, arabska. Do powyższej grupy, Koneczny zdecydował się nie
zaliczać, obejmujących niewielki obszar, cywilizacji sumeryjskiej, egejskiej oraz
indiańskich: Inków i Azteków.
Badając poszczególne cywilizacje, polski myśliciel zajmował się przede
wszystkim tymi, które uważał za aktualnie istniejące. 7 cywilizacji stanowiło
przedmiot jego porównawczych dociekań: żydowska, bramińska, turańska, chińska,
arabska, bizantyjska, łacińska. W swych wyraźnie wartościujących analizach,
zdecydowanie wyróżniał cywilizację łacińską, którą przeciwstawiał pozostałym.
Traktował ją jako najdoskonalszą, personalistyczną, wobec reszty cywilizacji, mniej
doskonałych, gromadnościowych.
W ujęciu Konecznego, najbardziej charakterystyczna dla cywilizacji
żydowskiej jest jej sakralność. Judaizm określa w pełni metodę życia zbiorowego,
pozostającego na etapie ustroju rodowego. Religia ta jest kontraktowa, Żydzi jako
naród wybrany, posiadają kontrakt z Jehową. Gdy wypełniać będą jego wolę,
dostąpią panowania nad światem, w związku z czym „judaizm nie jest religią
objawioną, lecz objawionym prawem”.23 W cywilizacji żydowskiej obowiązuje
jedność sfery publicznej oraz prywatnej, co prowadzi do monizmu prawa, mającego
charakter aprioryczny. Występuje etyka naturalna, „etyka wyłączności
wyznaniowej”, gdzie „pięcioksiąg dozwala postępować niemoralnie z każdym, kto
nie jest obrzezanym i kto nie wyznaje Jahwego”.24 Opanowanie czasu pozostaje
na etapie kalendarza. Sakralizm i związany z nim formalizm prawny, hamują
inicjatywę jednostek, co świadczyć ma o wyraźnej defektowności cywilizacji
żydowskiej.
Cywilizacją sakralną jest także bramińska, gdzie kastowy hinduizm całkowicie
wyznacza ramy rzeczywistości społecznej. Społeczeństwo zachowuje autonomię
wobec państwa, jednak obie sfery pozostają niedorozwinięte. Państwo, nie
wywodzące się ze społeczeństwa i nie oparte na etyce, cechuje despotyzm.

22

Ibidem, s. 35
F. Koneczny, Cywilizacja żydowska. Warszawa – Komorów 2001, s. 39
24
Ibidem
23
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Cywilizacja bramińska pozostaje na etapie rodowym, jest najbardziej politeistyczną
na świecie. Hindusów obowiązuje skrajny formalizm religijny, lecz następuje
rozdzielenie religii i moralności. Dlatego zdaniem Konecznego „już w prawodawstwie
Manu przewidziane są tortury a nawet kara śmierci za zaniedbywanie rytualności,
gdy tymczasem tylko lekkie pokuty następują po kradzieżach i zabójstwach”.25
Analogicznie jak w przypadku cywilizacji żydowskiej, rezultatem panowania nad
czasem jest kalendarz. Podobieństwo stanowi także sakralizm, hamujący rozwój
cywilizacji bramińskiej.
Kolejną cywilizacją jest turańska,26 o której Koneczny pisał, że „nie tworzy
bibliotek”. Pozostaje na poziomie ustroju rodowego, jest poligamiczna, jej ustrój
wyznacza dominująca kategoria dobrobytu. Cywilizacja ta jest wojująca, obejmuje
„społeczności, zamieniające się czasem w armie, lecz nigdy w społeczeństwa”.27
Opiera się na obozowej metodzie życia zbiorowego. Państwo na którego czele stoi
wódz-półbóg, obejmuje całość życia społecznego. Prawo prywatne władcy stanowi
jedyne źródło prawa, życie publiczne jest bezetyczne. Opanowanie czasu polega na
cykliczności zjawisk przyrody.
W cywilizacji chińskiej, podobnie jak w turańskiej obowiązuje jedynowładztwo
oraz supremacja sił fizycznych. Jest poligamizująca, dominuje ustrój rodowy,
rozluźniający się w miastach. Prawo państwowe opiera się na rodowym, zaś cesarz
pozostaje „starostą rodowym całej ludzkości”. Chiny niczym olbrzymia rodzina,
rządzone „po ojcowsku” przez cesarza, podlegają jego prawu prywatnemu. Choć
sfera społeczna posiada całkowitą autonomię, jednak bez wpływu na biurokratyczne
państwo. Panowanie nad czasem opiera się na cykliczności, wyznaczonej przez
panowanie dynastii. Według Konecznego, cywilizacja chińska jest asakralna, gdzie
system Konfujusza stanowi jedynie „religię poddańczości”.
Cywilizacja arabska, nazwana tak od języka arabskiego, jest półsakralna,
poligamiczna, dominuje w niej ustrój rodowy (wyjątkiem emancypacja rodziny
w kulturze kordoweńskiej). Powstała jako „kwiat islamu”, lecz zdaniem Konecznego
„w islamie dopuszczalne są wahania i odmiany tak wielkie, iż nie sposób mówić
o koniecznej identyczności religijno-cywilizacyjnej, jaka zachodzi w żydostwie
i braminizmie”.28 Na rozwój arabskiej metody życia zbiorowego wpływa określona
interpretacja Koranu.29 Wobec tego, iż w Koranie regulowane są jedynie zasady
życia rodowego i rodzinnego(prawo prywatne), państwowość(prawo publiczne)
cywilizacji arabskiej opiera się na samowoli panującego. Prawo prywatne oparte na
Koranie, podporządkowuje społeczeństwo władzy urzędników państwowych
(wyjątkiem maurytańska Hiszpania, gdzie doprowadzono do oparcia państwa na
społeczeństwie). Etyka nie obejmuje sfery publicznej. W kwestii czasomiernictwa,
cywilizacja arabska „posiada” erę, lecz nie dochodzi do historyzmu.
F. Koneczny, O wielości…, op. cit., s. 251
Pochodzenie cywilizacji turańskiej, Koneczny wiązał z ludami Niziny Turańskiej. Głosił, że owa
cywilizacja osiągnęła szczyt w kulturze ojgurskiej (Mongołów dżingischańskich), przechodząc
na Tatarów, Turków oraz Ruś i Moskwę, zaś „najczystszą jej formą stała się kozaczyzna”
(w:) F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Warszawa – Komorów 2001, s. 9
27
F. Koneczny, O ład w historii. Wrocław 1999, s. 25
28
F. Koneczny, O wielości…, op. cit., s. 260
29
W stosunku do Koranu wykształciły się 2 szkoły, pierwsza – głosząca iż dozwolone jest tylko to, co
zawarte w Koranie(względnie w sunnie), druga – głosząca, że dozwolone jest wszystko, czego Koran
nie zabrania. Według Konecznego, tam, gdzie przyjmowano dopuszczalność tego, czego Koran nie
zakazuje, „tam islam ożywiał cywilizacyjnie bujnie” (w:) Ibidem.
25
26
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Genezę bizantyjskiej metody życia zbiorowego, krakowski badacz łączył
z „problemem wzrostu i upadku Rzymu” oraz powstaniem Cesarstwa
Wschodniorzymskiego. Nie ograniczał bizantynizmu do okresu średniowiecza,
obserwując jego szczytowy rozwój w XIX w. (Cesarstwo Niemieckie Bismarcka),
trwający w XX w. W przeciwieństwie do cywilizacji opisywanych powyżej,
bizantyjska, dzięki emancypacji rodziny(monogamicznej), posiada odrębne prawo
publiczne. Jednak stanowi ono jedyne prawo, nie pozwalając na wyodrębnienie się
prawa prywatnego. Wyrazicielem owego „przerostu” prawa publicznego,
oznaczającego hegemonię państwa wobec społeczeństwa jest jeden człowiek –
władca absolutny. Podobnie jak na całym Wschodzie, pierwiastek materialny
podporządkowany jest sile materialnej. Występuje wyższość formy nad treścią.
Cywilizacja bizantyjska jest niesakralna, religia podporządkowana jest
państwu(cezaropapizm).30 Kościół Wschodni, będąc narzędziem władzy
państwowej w istocie nie wpływa na życie publiczne, które jest pozbawione etyki.
Koneczny z bizantyjskiego monizmu prawa publicznego, wyrażającego się
w biurokracji, wywodził państwowość etatystyczną oraz totalną. Opanowanie czasu
w cywilizacji bizantyjskiej ma charakter jak w arabskiej – pojęcie ery, lecz brak
historyzmu.
Koneczny jako najdoskonalszą metodę ustroju życia zbiorowego, uznawał
cywilizację łacińską (chrześcijańsko-klasyczną). Traktował ją jako optymalnie
korzystną formułę harmonijnego rozwoju tak jednostki, jak i zbiorowości. Powstała
dzięki syntezie rzymskiej metody życia zbiorowego oraz religii katolickiej. Jest
zdecydowanie odmienna od pozostałych. Tym co wspólne z innymi, to jedynie
emancypacja monogamicznej rodziny, która dokonała się także w cywilizacji
bizantyjskiej. Natomiast, cywilizacja łacińska jako jedyna uznaje supremację sił
duchowych wobec fizycznych. Oparta na etyce katolickiej, traktująca kategorię dobra
jako nadrzędną, nie marginalizuje jednocześnie sfery materialnej. Obie sfery bytu
rozwijają się harmonijnie, prowadząc do wewnętrznej spójności cywilizacji łacińskiej.
Sfera publiczna oparta jest na etyce. Występuje równowaga pomiędzy
społeczeństwem i opierającym się na nim, państwem. Silne społeczeństwo
wykształca się dzięki znaczącej roli samorządów. Wyodrębnione zostaje prawo
prywatne i publiczne, odzwierciedlając autonomię obydwu sfer życia. Według
Konecznego, „nigdy cywilizacja łacińska nie uzna prawa, wynikającego z przemocy”,
chroni wolność jednostki oraz pluralizm polityczny. Jest religijna, lecz niesakralna.
Będąca jej fundamentem, religia katolicka jest personalistyczna, sytuuje jednostkę
odpowiedzialną za swe czyny bezpośrednio przed Bogiem. Katolicyzm określa
wzorzec postawy etycznej, opartej na dobrowolności, wspólnej dla życia prywatnego
oraz publicznego. Dobrowolność, łącząca się z odpowiedzialnością
(obowiązkowością), prowadzi do aktywizmu, w myśl, iż „wszelki niespełniony
obowiązek jest długiem”. Religia katolicka nie ingeruje w sferę publiczną, jest
niezależna od form społecznych oraz instytucji państwa. Jednocześnie stwarza
przestrzeń ich permanentnego doskonalenia w oparciu o ideę civitas Dei,
wyznaczającą w istocie – cel cywilizacji. W cywilizacji łacińskiej jako jedynej,
30

Koneczny klasyfikuje chrześcijańskie – prawosławie oraz protestantyzm jako bizantyjskie:
„Protestantyzm wprowadził bizantyjską hegemonię państwa nad Kościołem, aż do ogłoszenia zasady:
cuius regio, illius religio. (...) Podobieństwa i różnice wyznaniowe w samym nawet chrześcijaństwie nie
pociągają za sobą wcale podobieństw lub różnic cywilizacyjnych. Prawosławie, teologicznie tak bliskie
katolicyzmu, jest mu cywilizacyjnie jeszcze dalszym, niż niemiecki bizantynizm.” (w:) Ibidem, s. 263 i n.
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dochodzi do wykształcenia się narodów. Naród wywodzi się ze społeczeństwa,
w obrębie którego obowiązuje odrębność prawa publicznego, gdzie opanowanie
czasu przyjmuje formę historyzmu. W ujęciu Konecznego, „społeczeństwo i państwo
zmieniają się w cywilizacji łacińskiej w narzędzia narodu i winny służyć jego celom,
tego wymaga cywilizacja łacińska ze swą zasadą supremacji sił duchowych.” 31
Cywilizacja łacińska jest ewolucyjną, nie rewolucyjną.
Prawa dziejowe
W historiozofii Konecznego, cywilizacja stanowi podmiot dziejów. Koncepcja
wielości metod ustroju życiu zbiorowego, porządkuje materię rzeczywistości
historycznej. Pluralizm cywilizacyjny obrazuje złożoność relacji występujących
pomiędzy społeczeństwami. Jednak pomimo odmienności poszczególnych
organizmów cywilizacyjnych, tak w ich obrębie, jak i w relacjach wzajemnych,
obowiązują te same prawa. Koneczny określał je prawami dziejowymi, podkreślając
ich uniwersalny charakter. Prawa dziejowe, ukazując logikę funkcjonowania świata
cywilizacji, stanowią w istocie zbiór reguł rządzących historią powszechną. Polski
myśliciel wyróżniał sześć praw dziejowych: współmierność, nierówność,
ekspansja, niemożliwość syntez, szkodliwość mieszanek, ułatwiona niższość.
Pierwsze prawo to współmierność. Zasada współmierności pojawiła się przy
opisie „zestroju” kategorii quincunxa, jako warunkująca zaistnienie cywilizacji pełnej,
w przeciwieństwie do defektownej. Współmierność to niezbędne zharmonizowanie
sfery wewnętrznej(duchowej) i zewnętrznej(materialnej), tak poszczególnego
człowieka, jak i złożonych form życia zbiorowego. Współmierność „polega na
różnicach bez sprzeczności”, jest konieczna by cywilizacja stanowiła organizm
zintegrowany oraz progresywny. Każde odstępstwo od niej jest szkodliwe, jest jak
„wprowadzenie w organizm ciała obcego”. Państwo i społeczeństwo „muszą być
współmiernej myśli”, inaczej skazane są na rozstrój i upadek.
Drugim prawem dziejowym jest nierówność. Koneczny stwierdzał, że „zawsze,
od samego początku, panowała nierówność, (...) odkrycie ognia wprowadzało
nierówność, (...) w miarę rozwoju występują nowe czynniki nierówności”.32 Tym
samym, postrzegał nierówność jako naturalną, immanentną cechę ludzkości.
Równość traktował jako coś sztucznego i apriorycznego. W ujęciu krakowskiego
myśliciela, dobrobyt ogółu jest uzależniony od wzrostu dobrobytu nielicznych
jednostek, wobec czego rozwój zbiorowości polega na naśladowaniu wybitnych
jednostek przez pozostałe. Prawo to dotyczy nie tylko dobrobytu, lecz wszystkich
kategorii quincunxa, co prowadzi do uznania, iż „nierówność jest koniecznym
warunkiem postępu”.33 Wyższy szczebel rozwoju cywilizacji jest rezultatem
znacznego zróżniczkowania, które sprzyjając rozmaitości form społecznych, wiąże
się z sankcjonowaniem nierówności.
Kolejne prawo dziejowe to ekspansja. Według Konecznego, wszelka
cywilizacja żywotna, nie obumierająca jest zaczepna. Wobec uznania, iż trwanie
wielkich zrzeszeń nie jest ograniczone czasowo i nie giną one „ze starości”, brak
ekspansywności znamionuje zanik żywotności cywilizacji. Jest oznaką słabości oraz
podatności na wpływy odmiennych metod ustroju życia zbiorowego. Dochodzi

F. Koneczny, Państwo…, op. cit., s. 248
Ibidem, s. 188
33
Ibidem, s. 190
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wówczas do tworzenia się stagnacyjnej mieszanki cywilizacyjnej, z czasem powstaje
„istne bagnisko cywilizacyjności”. Sąsiadujące cywilizacje wzajemnie na siebie
oddziaływują i choć odbywać się to może w sposób pokojowy, stopniowo jedna
z nich asymiluje cechy drugiej. W konsekwencji podatna na wpływy zostaje
podporządkowana ekspansywnej, bądź dochodzi do konfliktu, unicestwiającego
jedną z nich. Zawierane są także sojusze pomiędzy cywilizacjami, wymierzone
przeciwko odmiennej, wspólnie zwalczanej. Koneczny wnioskował, że „historia
powszechna jest przede wszystkim historią ekspansji cywilizacji i walką ich
pomiędzy sobą.”34 Znaczącą rolę odgrywają kultury, graniczące z obcą cywilizacją,
stanowiąc „czynnik wojujący danej cywilizacji”. Kultury peryferyjne podejmują
zasadniczy trud ekspansji cywilizacyjnej.
Następne prawo dziejowe to niemożliwość syntez. Przyjmując, że
współmierne mogą być tylko kultury określonej cywilizacji, zaś nigdy i nigdzie nie
były i nie będą współmierne cywilizacje, Koneczny głosił, że pojęcie syntezy
cywilizacyjnej jest absurdem. Nieprzekraczalną granicę stanowi odmienność
interpretacji quincunxa. Etyka musi pochodzić wyłącznie z jednej cywilizacji. Tak jak
niemożliwa jest synteza pomiędzy odmiennymi etykami oraz religiami, prawidłowość
ta dotyczy cywilizacji. Synteza niewspółmiernych zrzeszeń pociąga za sobą fatalne
skutki. Wiara w wielkie pożytki z krzyżowania się cywilizacji stanowiła dla
analizowanego historiozofa „jeden z najśmieszniejszych przesądów”.
Piątym prawem jest szkodliwość mieszanek. Przekonany o destrukcyjności
syntez między cywilizacjami, krakowski myśliciel obserwował w dziejach istnienie
„mieszanek cywilizacyjnych”. „Mieszanka” nie stanowi nowej cywilizacji o metodzie
ustroju życia zbiorowego, powstałej dzięki syntezie. Oznacza jedynie stan
wymieszania metod już istniejących, zachodzących na siebie. Koneczny celowo nie
używał pojęcia „cywilizacja mieszana” (ta jest niemożliwością), lecz „mieszanka
cywilizacyjna”, z której „powstanie raczej stan acywilizacyjny, niż zawiązki cywilizacji
nowej”.35 Akceptował wyłącznie drobne wpływy sąsiadujących cywilizacji, związane
ze sferą materialną oraz zgodne z prawem współmierności. Natomiast, gdy
przyswajanie obcych pierwiastków odbywa się na większą skalę, prowadząc do
naruszenia zasady funkcjonowania cywilizacji, tworzy się szkodliwa „mieszanka”.
Pojawienie się „mieszanki cywilizacyjnej”, Koneczny określał mianem „kołobłędu”.
Wyrażał w ten sposób stan „kołowania” cywilizacji, która zatraciła swą istotę
i kierunek, popadając w błędne koło bez wyjścia. „Mieszanka” wprowadza różne
etyki, dezintegrując jednolitą moralność, co prowadzić musi do rozstroju życia
zbiorowego i stopniowego zniszczenia zrzeszenia. Według Konecznego, „mieszanki
kryją w sobie jeszcze inne niebezpieczeństwo, najgorsze; albowiem dzięki nim
przygotowuje się wszędzie panowanie niższości”.36
Ułatwiona niższość stanowi szóste prawo dziejowe. Wyższość danej metody
ustroju życia zbiorowego nie gwarantuje przewagi w starciach pomiędzy
cywilizacjami. Jest zaś odwrotnie. Pomimo pojawiających się zwycięstw cywilizacji
wyższych, przeważnie zwyciężają niższe. Dzieje się tak, gdyż cywilizacja wyższa
jest bardziej skomplikowana i w swej złożoności bardziej narażona na
niedomagania. Gdy cywilizacja żywotna zmierza ku coraz wyższym szczeblom,

F. Koneczny, Prawa…, op. cit., s. 225
Ibidem, s. 260
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Ibidem, s. 294
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potrzeba więcej wysiłków na jej utrzymanie oraz rozwój. Cywilizacja niższa jest mniej
skomplikowana, łatwiejsza do utrzymania, wygodniejsza. Stwierdza się, że „to,
co dla niższości jest rozwojem, byłoby zastojem dla wyższości”.37 Zdaniem
Konecznego, zwycięstwa cywilizacji niższych, defektownych nad wyższymi to efekt
„grzechu zaniedbania pokonanej wyższości”. Dzieje się tak, gdy cywilizacja wyższa,
posiadająca wszystkie kategorie quincunxa, część z nich rozwija w sposób
niedostateczny. Natomiast, cywilizacja niższa, choć pozbawiona poszczególnych
działów pięciomianu bytu, te które posiada, może doprowadzić do pełnego rozkwitu.
Dlatego cywilizacja wyższa zmuszona jest do nieustannych, intensywnych działań
utrwalających jej wyższość. Gdy współczynnik jej siły obniży się do poziomu choćby
równego cywilizacji niższej, w konfrontacji ta ostatnia zwycięży.
Historiozofia Konecznego to wizja historii powszechnej jako stosunków
pomiędzy cywilizacjami, których istotę obrazują, nakreślone powyżej prawa
dziejowe. Owe sześć praw, podlegają najwyższemu prawu dziejowemu, które polski
myśliciel określał jako prawo praw, które brzmiało: „nie można być
cywilizowanym jednocześnie na dwa sposoby.”38
*
*

*

Koncepcja F. Konecznego, choć nie pozbawiona mankamentów (szczególnie
jej wartościujący charakter), to niezwykle dojrzałe przedstawienie charakteru dziejów
jako rywalizacji cywilizacji, rozumianych jako specyficzne metody ustroju życia
zbiorowego. W takim ujęciu, diagnozę istoty kryzysu współczesnej Europy
zachodniej, stanowić będzie jej cywilizacyjna słabość. Łacińska Europa, ulegając
ekspansji społeczności odmiennych cywilizacyjnie, w niewystarczający sposób
domaga się respektowania kanonu własnych wartości. A zgodnie z „prawem praw”
Konecznego, warunkiem uczestnictwa w niej powinna być aprobata dla zachodniej
metody ustroju życia zbiorowego. Co więcej, tolerowanie radykalizmu werbalnego,
wymierzonego w wartości Zachodu, przyczynia się w do realnych ataków
terrorystycznych. Bezpieczeństwo łacińskiej Europy zależy więc od stopnia jej
spójności cywilizacyjnej. Różnice kulturowe, nie mogą pozostawać w kontrze wobec
metody ustroju życia zbiorowego. Zachodnia otwartość powinna łączyć się
z jednoznacznym wymogiem przyjęcia właściwych jej standardów funkcjonowania
społecznego oraz przestrzegania norm prawnych.
Streszczenie
Pytanie o bezpieczeństwo państw zachodniej Europy stanowi pretekst do
pogłębionej refleksji na temat istoty funkcjonowania społeczeństw. Przywołana
zostaje koncepcja Feliksa Konecznego, który ukazuje ludzkie dzieje jako rywalizację
cywilizacji. Cywilizacja to metoda ustroju życia zbiorowego. Koneczny przedstawia
genezę, zarys rozwoju oraz różnicowania się cywilizacji. Dokonuje typologii
cywilizacji, formułuje prawa nimi rządzące. Naczelne prawo teorii cywilizacji
Konecznego brzmi, iż nie można być cywilizowanym jednocześnie na dwa sposoby.
Niezbędna jest spójność cywilizacyjna. Uleganie obcym wpływom cywilizacyjnym
37
38

Ibidem, s. 315
F. Koneczny, O wielości…, op. cit., s. 45
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prowadzić musi do słabości, nawet upadku. W tym kontekście należy uznać, że
zmniejszenie się bezpieczeństwa państw zachodniej Europy jest konsekwencją
braku jednoznaczności w zabieganiu o respektowanie jej wartości oraz standardów
życia(prawa).
Słowa klucze: historiozofia, cywilizacja łacińska, bezpieczeństwo zachodniej
Europy, Feliks Koneczny
Summary
The question about safety of the western Europe countries is the pretext to
a deepened reflection on the essence of the functioning of societies. The Feliks
Koneczny’s conception is connoted, where he shows people’s history as the rivalry
of civilizations. Civilization is a method of a social system. Koneczny shows the
origin, the outline of development and diversity of civilizations. He makes typology
of civilizations, formulates laws about them. The main Koneczny’s law of the theory
of civilization is that one cannot be civilized at the same time in two ways. Civilization
cohesion is indispensable. Giving in the foreign civilizations’ influences has to lead
to weakness, or even collapse. In this contex one needs to recognize that the
decrease of safety of the western Europe countries is the consequence of the
absence of explicitness in the solicitation for respect for its values and standards
of life(laws).
Key words: historiosophy, latin’s civilisation, safety of the western Europe,
Felix Koneczny
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NOWE WOJNY – GENEZA, MOTYWY, CELE
Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju
Benjamin Franklin

Wprowadzenie
Fakt, że wojny, które zwykle budzą strach i trwogę jednocześnie wywołują
fascynację pozwala zrozumieć, dlaczego są one przedmiotem refleksji i rozważań
nie tylko strategów, ale też naukowców, historyków, pisarzy, filozofów i myślicieli. Są
one również w kręgu zainteresowań licznych ośrodków badawczych i analitycznych,
a efektem ich prac są nowe koncepcje, które z pewnością są wynikiem wyzwań
i realiów jakie niosą impulsy świata po zimnej wojnie. Może też być tak, że to myśli
i idee wyprzedzają rzeczywistość i ją formują, a co równie ważne, wpływają na
kształtowanie postaw względem zjawisk takich jak pokój i wojna. Myśli i idee mogły
być siłą sprawczą konfliktów, ale też drogą do ich rozwiązywania. 1
Mając na uwadze wspomniane tu skrajne uczucia badaczy nie można
zapomnieć, że dla tych, którzy wojny wywołują bywają one często obietnicą potęgi
jaką można dzięki nim zdobyć lub przejawem już posiadanej siły. Następstwa wojen
dotykają więc jej sprawców lecz przede wszystkim ich skutki odczuwają jej ofiary.
Są też w kręgu ich oddziaływania nawet osoby pozornie nie związane z wojnami,
gdyż wojny są zjawiskiem społecznym, motorem cywilizacyjnym, ale też skutkiem
i pochodną zmieniającego się świata.
W związku z mnogością teorii dotyczących przyczyn wojen i ich klasyfikacji
rodzi się pytanie: czy wielorakość spojrzeń na zjawisko wojny wynika z faktu, że
zmiany w ich prowadzeniu są efektem i odzwierciedleniem zmieniającego się świata
czy też liczne próby ich kategoryzacji są skutkiem pewnej bezradności badaczy
w zakresie możliwości dokładnego opisu tego zjawiska. Próba odpowiedzi na
powyższe pytanie zostanie dokonana na podstawie analizy teorii zajmujących się
„nowymi wojnami”. Rozwiązaniu tego problemu posłużą następujące pytania
szczegółowe:
 czym charakteryzują się nowe wojny i jak jest ich geneza;
 co odróżnia je od wojen dawnych;
 co jest głównym motywem prowadzenia „nowych wojen”;
 na ile są one wynikiem przemian społecznych, ekonomicznych,
technologicznych i postępu cywilizacyjnego;
 jak zmiany w środowisku międzynarodowym wpływają na prowadzenie
nowego typu wojen.
Szukając odpowiedzi na pytanie czym są nowe wojny i jaka jest ich specyfika
należy zacząć od przedstawienia klasycznych i obowiązujących do niedawna teorii
wyjaśniających interesujące nas zjawisko. W takim podejściu o wojnie mówiono, gdy
1

B. Balcerowicz, O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem. Warszawa 2013, s. 223
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na arenie międzynarodowej używano siły militarnej, w sytuacjach zagrożenia
integralności i politycznej niezawisłości państw, przy czym głównymi aktorami byli
pełnoprawni uczestnicy stosunków międzynarodowych.2
Filozofia i wojna
Chęć zrozumienia istoty wojny i potrzeba wyjaśnienia jej przyczyn była
wyzwaniem dla wielu myślicieli już od czasów Starożytności. Wojna stanowiąca
element rzeczywistości musiała być integralną częścią ich rozmyślań, które później
stanowiły bazę teorii klasyfikujących stosunki międzynarodowe. 3 Ponadto odwołanie
się do dorobku przeszłości może pozwolić lepiej zrozumieć teraźniejszość. Pierwsze
rozważania o anatomii, etiologii i funkcjach wojen znajdujemy już w Iliadzie Homera
i poglądach Hezjoda, który wyróżniał dwa rodzaje walki: dobrej i pożytecznej oraz
tej która przynosi nieszczęścia. Platon, który do źródeł konfliktów zaliczał
nieprzestrzeganie zasad sprawiedliwości oraz norm moralnych i prawnych uważał,
że wojna powinna być tylko środkiem utrwalenia pokoju.4 Dla Arystotelesa, który
twierdził, że „celem wojny jest pokój”,5 sztuka wojenna z natury była sztuką
zdobywania własności, a przyczyn wojen należało upatrywać w wygórowanych
żądzach zdobycia bogactw, terytoriów i niewolników.6
Pierwsze próby kategoryzowania wojen sięgają starożytnego Rzymu, kiedy
Cyceron podzielił wojny na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Włączając się do
dyskusji nad takim rozróżnieniem należy wspomnieć przedstawiciela włoskiego
Odrodzenia Niccolo Machiavellego, którego poglądy są często dość powierzchownie
sprowadzane do maksymy „cel uświęca środki”, a który wyróżniał dwa rodzaje walki,
prawem i siłą.7 Ponadto, twierdził on, że do obrony ojczyzny można zastosować
wszystkie środki, „zarówno te, które przynoszą chwałę, jak i te, które przynoszą
hańbę”.8
Problemy wojny i pokoju znalazły odzwierciedlenie w myśli przedstawiciela
Odrodzenia Tomasza Hobbsa, który odrzucił wizję człowieka jako istoty społecznej
przedstawioną przez Arystotelesa twierdząc, że człowiek to egoista zajmujący się
własnym tylko dobrem, co prowadzi do ogólnej wrogości i wojny wszystkich przeciw
wszystkim.9 Jako główne przyczyny wojen przedstawił rywalizację, nieufność i żądzę
sławy. Hobbes będący twórcą koncepcji umowy społecznej, którą jednostki
społeczne zawierają godząc się na ograniczenia własnych uprawnień w zamian za
gwarancję bezpiecznego i szczęśliwego życia 10 zwraca uwagę, że podstawowe
prawo natury każe „dążyć do pokoju”.11
Holenderski myśliciel i polityk Hugo Grotius wskazując na źródło władzy jakim
jest umowa społeczna, dzięki której poszczególne jednostki w zamian
R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne. Warszawa 2010, s. 9
J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa 2012, s. 21
4
R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa 1995, s. 17
5
Arystoteles, Polityka. Warszawa 1964, s. 325
6
R. Rosa, Filozofia ...,op. cit., s. 27
7
N. Machialelli, Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza.
Warszawa 1984, s. 86
8
Ibidem, s. 24
9
T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Kraków 1954,
s. 108
10
R. Rosa, Filozofia..., op. cit., s. 91
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za przekazanie jednemu człowiekowi swych uprawnień gwarantują sobie
bezpieczeństwo życia i mienia, które w stanie natury byłyby zagrożone twierdził, że
„wojnę podejmuje się w celu osiągnięcia pokoju”,12 a sprawiedliwymi są te wojny,
które mają słuszną przyczynę i przeciwstawiają się złu i bezprawiu.
Przedstawiciel francuskiego Oświecenia Jan Jakub Rousseau, który wpływając na
świadomość Francuzów przygotowywał grunt do Rewolucji Francuskiej przeciwstawiał
się poglądom wysuwającym tezę, że źródła wojen tkwią w naturze człowieka
i podkreślał znaczenie wolności i równości ludzi, które były podstawą umowy
społecznej.13 Ta właśnie umowa społeczna, której wynikiem było narodzenie się
państwa powstałego z woli jednostek i zaspokajającego ich indywidualne potrzeby
krytykowana była przez przedstawiciela klasycznej filozofii niemieckiej G.W.F.
Hegla. Jego zdaniem głównym motorem działania człowieka jest dążenie do
uświadomionej wolności, co możliwe jest jedynie na gruncie państwa, z podbudową
świadomości prawa.14 Najważniejszym obowiązkiem obywateli i zadaniem państwa
jest obrona suwerenności zewnętrznej, a wojny, która jest przejawem pewnej
konieczności nie można traktować jako zła absolutnego,15 choć powoduje
nieszczęścia i ofiary. Hegel twierdził też, że nie każda wojna jest słuszna.
Wiara w możliwość ograniczenia zjawiska wojny i jej skutków znalazła również
swe odbicie w myśli polskiego Oświecenia, którego reprezentant polityk Hugo
Kołłątaj wierzył, że pokój może być osiągnięty poprzez gruntowne zmiany
edukacyjne, społeczne, polityczne i gospodarcze, na które musi pracować nawet
kilka pokoleń.16 Poglądy te podzielał inny reprezentant myśli oświeceniowej
Stanisław Staszic, uczony, filozof i działacz, który uznał wojny prowadzone
z egoistycznych pobudek i dążeń jednostek i grup, które mają na celu przejęcie
obcych terytoriów, zdobycie bogactw i podporządkowanie lub zniewolenie innych za
wojny sprzeczne z prawem natury i określił je jako niesprawiedliwe. Sprawiedliwymi
określił wojny prowadzone w obronie wolności, niepodległości i suwerenności lub dla
ich przywrócenia. Dopuszczał też prowadzenie wojen, gdy inne, pokojowe środki
rozwiązywania konfliktów międzynarodowych zawiodą. 17
Przedstawione tu myśli i poglądy wielu filozofów dotyczące istoty wojen, jej
przyczyn i ich kategoryzacji wyróżnia holistyczne podejście do problematyki
polemologicznej i irenologicznej, wyraźnie zarysowuje się ich interdyscyplinarny
charakter, a także wyróżnia odwoływanie się do wartości takich jak prawda,
sprawiedliwość, wolność i miłość. Odniesienia filozofów różnych epok do wartości
ogólnoludzkich i uniwersalnych, uwzględnianie aspektów politycznych, społecznych,
ekonomicznych, militarnych i wreszcie moralnych chroni przed jednostronnym
ujmowaniem tej szerokiej problematyki.18
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Wojna a „stabilna” przeszłość
Wojna do niedawna kojarzona ze starciem dwóch supermocarstw
i zastosowaniem siły militarnej przeciw niezawisłości i integralności innego państwa
przybrała nową postać nie tylko ze względu na intensywność i zakres prowadzonych
konfliktów, ale też z uwagi na inny charakter oponentów i relacji między nimi
wyróżniający się wysokim stopniem asymetryczności, która obok prywatyzacji
i komercjalizacji wojny stanowi główną tendencję odróżniającą „nowe wojny” od
wojen państwowych poprzedniej epoki.19 Jednakże asymetryczność wynikająca
z odmienności przeciwnika nie może być uznawana za główny wyznacznik
współczesnych konfliktów, ponieważ zjawisko to występowało już w czasach
Starożytnych, a biblijny pojedynek Dawida i Goliata wskazywany jest jako jeden
z pierwszych przykładów asymetrii na polu walki. 20 Współczesne konflikty cechuje
pojawienie się licznych podmiotów niepaństwowych, którym obce jest pojęcie
ojczyzny. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych nie jest już wyłącznie
stosowane przez państwo,21 a przeciwnik chroni się pośród ludności cywilnej. Samo
pojęcie suwerenności wymaga zaś zrewidowania. Wojna stała się zjawiskiem
jakościowo nowym, a dzięki rozwojowi technologii informacyjnych również bardziej
umedialnionym. Media stają się platformą do walki z przeciwnikiem, mogą
zapewniać przewagę psychologiczną i pozwalają zapewnić sprzedaż własnej
narracji.
Kwestie narodowościowe, religijne i etniczne uśpione w okresie zimnej wojny
ze względu na podporządkowanie lokalnych i regionalnych interesów globalnym
graczom wraz z odejściem świata dwubiegunowego gwałtownie ożyły. Czynnikiem
konfliktogennym stały się kwestie tożsamości, a zagadnienia ideologiczne
i geopolityczne nie są już głównym aspektem konfliktów zbrojnych. Motywem wojen
staje się chęć wyrównania krzywd podsycana przez określone siły polityczne,
co staje się gruntem do destabilizacji społecznej, politycznej i ekonomicznej,
a kwestie terytorialne nadal odgrywają dużą rolę z uwagi na chęć secesji lub dążenie
do powrotu do macierzystych państw.22
Na zachodzie nie bez zmian23
Pojęcie „nowe wojny” zostało przedstawione przez Brytyjkę prof. Mary Kaldor
z London School of Economics and Political Science, która w wydanej w 1999 roku
książce pt. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era 24 podjęła się
zdefiniowania konfliktów, które różnią się od zjawisk wcześniej znanych i opisanych.
Drugim politologiem, który zajął się tą problematyką był Niemiec Herfried Münkler,
autor pozycji pt. Wojny naszych czasów. Mary Kaldor używa słowa „wojna”, by
podkreślić polityczną naturę tego nowego typu przemocy, chociaż pociąga ona za
sobą zatarcie granicy pomiędzy wojną, zorganizowaną przestępczością oraz
gwałceniem praw człowieka na wielką skalę. „Nowe wojny” łączą się ze słabością
H. Münkler, Wojny naszych czasów. Kraków 2004, s. 45
J. Lasota, Asymetria w walce zbrojnej. Warszawa 2014, s. 7, 36
21
W. Kostecki, Strach i potęga. Warszawa 2012, s. 119
22
J. Olchowski, Geneza i specyfika „nowych wojen” (w:) M. Kubiak, M. Minkina (red.): Wojna o pokój.
Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny. Siedlce 2011, s. 239, 240
23
Nazwa podrozdziału odnosi się do tytułu antywojennej powieści Ericha Marii Remarque’a
pt. Na zachodzie bez zmian
24
M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence In Global Era. Cambridge 1999. Było to pierwsze
wydanie tej książki. Obecnie dostępne jest już trzecie wydanie z 2012 roku.
19
20
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państwa, międzynarodową przestępczością, polityką ekstremistycznej tożsamości
i grożą rozprzestrzenieniem się wraz z nasileniem kryzysu ekonomicznego na
świecie.25
Herfried Münlker zwracając uwagę na to, że wojny zmieniły swój charakter
stopniowo i niepostrzeżenie, a ich przyczyny i motywy stosowania w nich przemocy
nie są przejrzyste zastanawia się, czy nowe wojny nie mogłyby zostać opisane jako
powrót do czasów wojny przed jej upaństwowieniem, gdy państwo nie było
„monopolistą wojny”. Stwierdza, że przemoc uprzednio podporządkowana
wymogom militarnym skierowana jest przeciw ludności cywilnej i sprywatyzowana,
gdyż prowadzenie wojny jest relatywnie tanie, a to wiąże się z „asymetryzacją”
wojny. Nie ma rywalizacji między równymi przeciwnikami, a regularne armie nie mają
już kontroli nad przebiegiem działań zbrojnych. Wojna zmieniła swoje kontury, gdyż
obserwujemy przenikanie się działań wojennych i zorganizowanej przestępczości. 26
Münkler również zauważa, że większość konfliktów ostatnich kilku dekad wybuchła
na skraju dawnych ścierających się imperiów dzielących panowanie nad światem do
początku XX wieku podając przykład Bałkanów, Kaukazu i Bliskiego Wschodu. 27
W przeciwieństwie do Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie wytworzyły się
silne struktury państwowe, w rejonach rozpadu wielkich mocarstw wojna przybrała
charakter endemiczny, co wynikało z tego, że brak było odpornych na korupcję elit
politycznych, a nędza obok niezmierzonego bogactwa rodziła długotrwałe spory
wewnątrzspołeczne przekształcające się w wojny domowe, które nasilała obecność
zasobów naturalnych w danym regionie.28
Profesor Bolesław Balcerowicz w książce O pokoju. O wojnie. Między esejem
a traktatem obok Mary Kaldor przywołuje teoretyków sztuki i strategii wojennej,
którzy podważają nierozerwalność polityki i wojny i stwierdza, że „formułę wojny jako
czynu politycznie motywowanego coraz powszechniej uważa się za zbyt wąską”.29
Wynika to z faktu, że państwa straciły swój wypracowany od XVII wieku monopol na
stosowanie siły i przemocy. Wojna, co podkreślał Clausewitz, była uwarunkowana
polityką, sposobem i narzędziem jej realizacji.30 Mary Kaldor przekonuje, że „nowe
wojny” są odbiciem nowej rzeczywistości wyłaniającej się jeszcze przed końcem
zimnej wojny i muszą być postrzegane w świetle zjawiska globalizacji, która pociąga
za sobą dwa różnorakie procesy: integrację i fragmentaryzację, która może stanowić
czynnik sprzyjający wybuchom wojen. 31 Z jednej strony powszechne jest dążenie do
integracji z innymi, a z drugiej wzrasta poczucie odrębności etnicznej, kulturowej,
religijnej i zwłaszcza narodowościowej. Historia wielokrotnie pokazała, że taka
antynomia kończyła się na drodze wojennej. Mary Kaldor wskazuje też na opinie
o tym, że „nowe wojny” są wynikiem schyłku świata dwubiegunowego, który
przyniósł nadwyżkę uzbrojenia, dyskredytację ideologii socjalistycznej, rozpad
totalitarnego imperium i wycofanie jego poparcia dla innych reżimów. Dodatkowo
prof. Kaldor wspomina, że „nowe wojny” rodzą się w środowisku utraty monopolu
państw na stosowanie legitymizowanej przemocy będącej skutkiem dwóch
M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence In Global Era. Cambridge 2012, s. 2
H. Münkler, Wojny …, op. cit., s. 7-11
Ibidem, s. 13
28
Ibidem, s. 15-16
29
B. Balcerowicz, O pokoju…, op. cit., s. 88
30
C. von Clausewitz, O wojnie. Warszawa 2013, s. 328, 331
31
M. Kaldor, New …, op. cit., s. 73
25
26
27
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procesów. Możliwość użycia siły przez jedno z państw przeciw innemu została
ograniczona przez międzynarodową sieć powiązań między siłami zbrojnymi
stworzoną w okresie powojennym, poprzez wojskowe sojusze, produkcję i handel
bronią, porozumienia o kontroli zbrojeń i różne formy wojskowej wymiany
i współpracy. 32 Drugi trend polegał na tym, że „nowe wojny” są wynikiem procesu
odwrotnego do tego, w jakim tworzyły się nowoczesne państwa europejskie. By
prowadzić wojny władcy nakładali podatki, eliminowali prywatne armie i szukali
wsparcia, by zdobyć ludzi i pieniądze. Gdy wojny stawały się domeną wyłącznie
państw, ich niszczycielski charakter szedł w parze z rosnącym poczuciem
bezpieczeństwa w danym kraju. „Nowe wojny” zaś rodzą się w sytuacji spadku
dochodów państwa ze względu na trudności ekonomiczne, jak też przy wzroście
przestępczości, korupcji, sprywatyzowaniu przemocy i tworzeniu się licznych grup
paramilitarnych.33 W takiej sytuacji trudno o czytelną granicę między stanem pokoju
a stanem wojny. Rodzi się też pytanie zadawane już przed kilkoma stuleciami o to,
co wojną można nazwać i w konsekwencji jakich terminów należy użyć.
Nie sposób nie wspomnieć tu o zmarłym w czerwcu 2016 roku Alvinie Tofflerze
i jego teorii fal cywilizacyjnych, którą powiązał z systematyką przeszłych,
teraźniejszych i przyszłych konfliktów zbrojnych i dynamiką współczesnego świata. 34
Z trzema przenikającymi się kręgami cywilizacyjnymi i typami społeczeństw łączą
się trzy odmienne środowiska bezpieczeństwa na świecie, 35 a sposobom
prowadzenia wojen odpowiadają sposoby zdobywania dóbr materialnych.36 Relacje
charakteryzujące społeczeństwa informacyjne tworzą państwa kręgu cywilizacji
najbardziej zaawansowanej, niechętnej do przemocy, żyjące w dobrobycie, stabilne
i głównie zaangażowane w interwencje zbrojne, w których działania bojowe
prowadzą armie wyposażone w najnowocześniejsze środki walki preferujące środki
precyzyjnego rażenia i minimalizację strat. Kraje tworzące drugi krąg
ze społeczeństwami typu industrialnego toczą wojny o terytoria, ale także widoczne
są wśród nich spory na tle nacjonalistycznym. Ostatni krąg stanowią społeczeństwa
przedindustrialne o niestabilnych stosunkach społecznych i politycznych, których
dobro stanowią ziemia i płody rolne. Zdaniem prof. Balcerowicza kraje te tworzą
swoistą mozaikę stagnacji, słabości (bezsilności) rządów, bezprawia i przemocy
dające podłoże licznym wojnom domowym.37
Toffler zwrócił też uwagę na ostry przypadek zbiorowej ekstazy jaką
charakteryzowało się pęknięcie świata o dwu biegunach z czasów zimnej wojny,
kiedy dwa mocarstwa zapewniając swym satelitom i sojusznikom broń, pomoc
i ideologiczne wsparcie prowadziły wojny niejako stabilizując sytuację na świecie
poprzez ograniczanie lokalnych sporów i ich pośrednie rozwiązywanie. Euforia ta
wynikała z przekonania o nadejściu spodziewanej nowej ery pokoju, po której
oddano się rywalizacji ekonomicznej przyznając gospodarce wiodące znaczenie.
Toffler jednak stwierdza, że wojny wybuchały z różnych powodów, niezależnie od
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tego, że wskaźniki ekonomiczne wskazywały na politykę pokojową jako tę
najbardziej zalecaną. Uznał też, że koncepcja geoekonomiczna jest mylna, gdyż
pomija wiedzę jako warunek rozwoju gospodarczego i militarnej skuteczności. 38
Skoro artykuł ma traktować o wojnach nowych należy zatem skoncentrować się
na trzeciej fali odpowiadającej społeczeństwu informacyjnemu.
We wstępie do Trzeciej fali Alvin Toffler napisał: pod krzykliwym rozgardiaszem
pozornie bezsensownych zdarzeń kryje się zdumiewający i budzący nadzieję
schemat39 i tłumaczy, że symbolika fal pomaga zrozumieć zakres zmian i natłok
informacji. Cywilizacja trzeciej fali dostarcza światu informacji, innowacji, metod
zarządzania, nowoczesnych technologii, modelów edukacji i usług finansowych. Ten
nowy porządek świata narzucający globalizację i swego rodzaju hegemonię rodzi
w cywilizacjach pierwszej i drugiej fali poczucie zagrożenia i obawę przed
koniecznością rezygnacji z suwerenności. Toffler przewidywał pojawienie się
krwawych konfliktów w sytuacji, kiedy nacjonalizmy i idee państw narodowych
będące wytworem rewolucji przemysłowej zetrą się z porządkiem trzeciej fali, która
podważy ich autonomię, choć samo przejście do świata podzielonego na trzy części
i opartego na wiedzy jeszcze nigdzie nie przybrało formy ostatecznej. 40 Z trzema
poziomami władzy związanymi z trzema typami cywilizacji łączy się nowa, globalna,
trójdzielna struktura wojny, z zastrzeżeniem, że nowy rodzaj prowadzenia wojen nie
wypiera starego typu konfliktów.41 Toffler wydaje się też przeczyć tym wszystkim,
którzy w zakończeniu zimnej wojny upatrują przyczyn utraty stabilności i pisze, że
zmiany wynikłe po rozpadzie Związku Radzieckiego były wtórne, a globalny system
przeżyłby przewrót, nawet gdyby mur berliński istniałby do dziś i przestrzega, że
składanie odpowiedzialności za dzisiejsze wojny i przewroty na karb zimnej wojny
zastępuje merytoryczną analizę wydarzeń.42 Prof. Bolesław Balcerowicz
przedstawiając teorię Tofflera przestrzega przed ograniczaniem wojny do sfery
informacyjnej i przypomina, że wojna to przede wszystkim akt przemocy fizycznej
i zbrojnej, a na konflikty pełnowymiarowe, prowadzone jednocześnie na lądzie,
morzu, w powietrzu, kosmosie i infosferze, pozwolić sobie będą mogli nieliczni,
zwłaszcza że nie ukształtowało się powszechne, jednolite społeczeństwo
informacyjne.43
Wracając do drugiego z pytań szczegółowych postawionych na początku
artykułu należy zaznaczyć, że tym co odróżnia „nowe wojny” od wojen „starych” są
ich aktorzy, motywy działania, cele, sposoby prowadzenia wojen, struktury wojsk
i sposób uzyskiwania poparcia zewnętrznego. Nie mają one już narodowego ani
blokowego charakteru, a ich głównym instrumentem przestała być regularna armia
terytorialnie określonych i suwerennych państw. Zanikła różnica między ich
publicznymi i prywatnymi stronami. Przypominają one też często powstania lub
wojny domowe, ich motywem są kwestie religijne i materialne,44 a efektem jest
zniszczenie kraju i jego struktur społecznych. Strach, nienawiść i destabilizacja to
ich domena. Kodeks wojny, prawo i normy postępowania z jeńcami i ludnością
A. i H. Toffler, Woja…, op. cit., s. 23-27
A. Toffler, Trzecia fala. Warszawa 1997, s. 31
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cywilną, jak i ochrona dóbr kultury to wartości, z którymi prowadzący „nowe wojny”
nie liczą się.45 Strategicznym celem tych wojen jest wyzwolenie. 46 Jednakże błędem
byłoby stwierdzenie, że nowe wojny zastąpiły stare, że terytorium i władza przestały
być stawką w konfliktach toczonych po zakończeniu zimnej wojny.
Mówiąc o motywach „nowych wojen” można zauważyć ich wieloźródłowość, są
one bowiem wywoływane przez wielorakie czynniki, a wskazanie wśród nich
wiodącego i decydującego źródła konfliktów jest niemożliwe. 47 Dodatkowo, zdaniem
Herfrieda Münklera są one wprzęgnięte w światowy system ekonomiczny, choć ich
wymiar ideologiczny, etniczny i religijny był traktowany jako płaszcz, pod którym
wojny prowadzono w imię wyzwolenia z ucisku, a partyzantom i organizacjom
podziemnym przypisywano ideały polityczne. 48
W artykule pt. In Defence of New Wars opublikowanym w czasopiśmie Stability:
International Journal of Security and Development Mary Kaldor rozróżnia cele
starych i nowych wojen wskazując, że te stare toczone były dla korzyści
geopolitycznych lub dla ideologii, podczas gdy te nowe są rozgrywane w imię
tożsamości etnicznej, religijnej lub plemiennej. Polityka tożsamości ma na celu
uzyskanie dostępu do państwa poszczególnym grupom, zarówno lokalnym, jak
i transnarodowym, ale nie po to, by realizować konkretne programy dla szerszych
korzyści społecznych. Ta polityka tożsamości konstruowana jest poprzez wojnę, jest
jej celem, a nie instrumentem, jak było to w przypadku starych wojen. 49
Mimo że „nowe wojny” są analizowane w świetle ich jakościowej, a nie
ilościowej różnicy Mary Kaldor przywołuje również kwestie ilościowe dotyczące
dramatycznego wzrostu ofiar cywilnych i liczby osób wysiedlonych.
Krytycy koncepcji „nowych wojen” utrzymują, że mają one wiele elementów
spotykanych już od stuleci. Zimna wojna osłabiła naszą zdolność do analizy „małych
wojen” czy „konfliktów o niskiej intensywności”, a cechy „nowych wojen” takie jak
bandytyzm, masowe gwałty, przymusowe wysiedlenia i okrucieństwo wobec
ludności cywilnej mają długą historię. Tym co zdaniem prof. Kaldor jest znamienne
dla „nowych wojen” to wpływ globalizacji i nowych technologii z ich precyzją
niszczenia, nowymi formami komunikowania się, łatwością podróżowania. 50
Traktując szerzej wpływ nowych technologii należy zauważyć, że przekształcają one
fundamenty i podstawowe elementy systemu międzynarodowego.51
Dokąd zmierzamy
Kwestia motywów wojen nieodłącznie związana jest z tym co można nazwać
paradygmatem zwycięstwa. Przy całej nienaturalności wojen naturalne jest jednak
pytanie zaangażowanych w wojnę stron: O co walczymy? Ze stwierdzeniem
Clausewitza o tym, że każda epoka ma swoje wojny musi iść w parze konstatacja,
że wojny miały różne cele w różnych epokach. Wojny ewoluowały, a ich celem nie
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jest już tylko zajęcie terytorium i podporządkowanie żyjącej tam ludności w aspekcie
kulturowym, ideowym i religijnym. Także wojna przemysłowa z jej wyraźnymi celami
strategicznymi i dążeniem do rozstrzygającego zwycięstwa, o której pisze Rupert
Smith w książce pt. Przydatność siły militarnej w świecie należy do przeszłości, a po
zakończeniu rywalizacji w czasach zimnowojennej konfrontacji ujawniły się
przedtem sztucznie tłumione konflikty zachodzące wśród społeczeństw a nie między
poszczególnymi państwami. Wojna totalna „została skreślona z międzynarodowej
agendy”.52
Pytanie o cel wojny musi iść w parze z kalkulacją kosztów rozumianych nie tylko
jako nakład stron walczących, ale kosztów mierzonych siłą przemocy rozumianej
szeroko, od życia konkretnej jednostki ludzkiej po unicestwienie całych kultur
i ludów, od wartości cudzego mienia po migrację milionów ludzi. Światowa
dominacja zachodu okupiona była ogromem przemocy i śmierci. 53
Dość zaskakującą wizję spadku przemocy we wszystkich dziedzinach życia na
ponad dziewięciuset stronach prezentuje Steven Pinker, który przekonuje, że dzieje
przemocy wpływają na życie i jego postrzeganie. Nie wskazuje on, że spadek
poziomu przemocy jest skutkiem jakiejś niepowstrzymanej siły postępu. 54 Poglądy
te, mimo że poparte liczbami i wykresami, mogą być poddane w wątpliwość
zwłaszcza przez tych, którzy bezpośrednio doświadczają okrucieństwa wojny. Być
może są grupy, które w podtrzymywaniu mitu wszechobecnego zagrożenia
usprawiedliwiają swoją ekspansjonistyczna politykę starając się, by dane
społeczeństwo uwierzyło w realne zagrożenie i usprawiedliwiło wojnę jako narzędzie
polityki i sposób testowania siły.
Postawione we wstępie pytanie o przyczynę powstawania różnych spojrzeń na
wojnę i konflikty zbrojne i liczne próby ich kategoryzacji po analizie zjawiska
określanego mianem „nowych wojen” może być zestawione ze stwierdzeniem, że
nie są one efektem bezradności badaczy wobec tej skomplikowanej materii, lecz
implikują, że wojna i konflikty zbrojne są lustrem zmieniającego się świata.
Zrozumienie celów, motywów i charakteru wojen nie jest możliwe, gdy padają
jedynie pytania o to, kto i z kim walczy i po co. Zmiany w prowadzeniu wojen i ich
motywach świadczą też o ewoluowaniu tradycyjnie pojmowanych pojęć z zakresu
bezpieczeństwa, a różnorodność jego systematyzowania przez naukowców
dowodzi, że jest to kategoria złożona, którą opisują uznane dyscypliny, ale też te,
które są w trakcie budowy swego statusu.55

R. Smith, Przydatność siły militarnej w świecie. Warszawa 2010, s. 319-322
G. Parker, Historia sztuki wojennej, Od starożytności do czasów współczesnych. Warszawa 2008,
s. 447
54
S. Pinker, Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury. Poznań 2015, s. 13
55
W. Kostecki, Strach ..., op. cit., s. 31
52
53
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Streszczenie
Wojny są odbiciem zmieniającego się świata, ale też kreują rzeczywistość.
Mnogość definicji i koncepcji będąca wynikiem prac wielu ośrodków naukowych
zajmujących się wojną i pokojem, jak też konieczność wieloaspektowej analizy
wojen i konfliktów zbrojnych, ich motywów, celów, genezy i wpływu na nie
środowiska międzynarodowego została przedstawiona w kontekście zjawiska
„nowych wojen” opisanego przez prof. Mary Kaldor. Punkt wyjścia do rozważań
stanowi przegląd wizji wojen w ujęciu filozoficznym.
Słowa klucze: nowe wojny, przemoc, konflikty zbrojne, bezpieczeństwo
Summary
Wars are the reflection of a changing world but they also shape reality. The
abundance of definitions and concepts which is the effect of research carried out by
a variety of academic centres which analyze the concepts of war and peace as well
as their reasons, aims, background and the influence of international community
on them were juxtaposed in the context of the phenomena of “new wars” introduced
by prof. Mary Kaldor. A starting point is the review of the idea of wars in the
philosophical approach.
Key words: new wars, violence, armed conflicts, security
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Paweł WILK
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
WYBRANE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Wstęp
Koniec dwubiegunowości w świecie włączył globalną zmianę strukturalną oraz
nadał wielostronny charakter stosunkom w obszarze bezpieczeństwa. Stanowisko
dotychczasowej rywalizacji dwóch bloków polityczno-wojskowych grożącej
konfrontacją militarną na wielką skalę, pojawiły się różnorakie nowe nie militarne
zagrożenia i wyzwania.
Bezpieczeństwo globalne zwykle rozumiane jest w kategoriach militarnych,
współcześnie postrzegane jest coraz częściej pod kątem innych uwarunkowań.
Aktualnie obok aspektów politycznych i wojskowych na pojęcie bezpieczeństwa
składają się jednocześnie czynniki technologiczne i gospodarcze, zasoby
surowcowe oraz polityka w zakresie demografii, ekologii, spraw społecznych
i humanitarnych.
1. Istota terroryzmu międzynarodowego
W świadomości społecznej obowiązuje obecnie błędne założenie, iż terroryzm
jest stosunkowo nowym problemem. Zdarzenia ostatnich dwudziestu lat
spowodowały, że nabył on miano jednego z głównych zagrożeń współczesnego
świata. Do dnia dzisiejszego nie udało się opracować systemu bezpieczeństwa,
który w stanie byłby efektywnie wyeliminować to zjawisko. Przyczyna takiego stanu
rzeczy tkwi w swobodach obywatelskich, które są fundamentem każdego
prawidłowo działającego społeczeństwa demokratycznego, lecz uniemożliwiają
jednocześnie
wprowadzenie
wystarczająco
restrykcyjnego
prawa
antyterrorystycznego.
Doszukując się korzeni terroryzmu należy stwierdzić, że pierwsze wzmianki
o atakach mających charakter terrorystyczny pochodzą z I w.n.e. Wtedy to na
terenach obecnego Izraela działali Zeloci1. Przykładem faktu istnienia historycznych
powiązań ze współczesnym terroryzmem są również wyznawcy założonego w latach
80. XI wieku przez Persa Hasan Sabbah,1 odłamu islamu szyickiego nazywani Nizari
Isamili, którzy do historii przeszli jako sekta Asasynów.
Mimo tego, że działania terrorystyczne miały miejsce już w starożytności, to po
raz pierwszy sformułowania takie jak terror czy terroryzm uzyskały popularność po
koniec XVIII w. we Francji.2 Kolejne fazy historii terroryzmu cechowały się
stopniowym rozwijaniem się znaczenia niniejszego terminu. Należy wspomnieć
anarchistyczne ruchy rewolucyjne z przełomu XIX i XX wieku, prawicowe i lewackie
organizacje terrorystyczne działające w Europie w drugiej połowie XX wieku
1
2

P. Elliot, Krwawa historia morderstw i zamachów politycznych, „Bellona”. Warszawa 2001, s. 65
W wyniku wydarzeń rewolucyjnych, które zapoczątkowane zostały 14 lipca 1789 r. zdobyciem Bastylii,
do władzy doszli jakobini na czele z Maksymilianem Robespierre. W nowej republice zapanował system
zwany regime de la terreur, który to w latach 1793 – 94 sprawił, że słowo terror stało się synonimem
takich terminów jak: strach, zastraszenie, gwałt, ucisk, represje, prawo pięści czy miecza, W. Kopaliński,
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-online.pl/index.php,
14.04.2004 r.
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(np. niemiecka RAF, włoskie Brigate Rosse, czy francuska Action Directe), terroryzm
palestyńsko-izraelski, który nadał temu zjawisku charakter międzynarodowy, oraz
separatystyczne grupy etniczne i narodowe (np. irlandzka IRA, czy baskijska ETA).
Kończąca XX wiek dekada, dostarczyła zasadniczą zmianę uwarunkowań
decydujących o kształcie terroryzmu międzynarodowego. Upadek bloku
wschodniego oznaczał dla części grup terrorystycznych utratę „sponsorów”,
protektorów państwowych i wsparcia ideologicznego.3 Niemniej jednak nie
konsekwencje rozpadu Związku Radzieckiego mają zasadniczy wpływ na kształt
terroryzmu końca kolejnego tysiąclecia. Znacznie ważniejszy jest wzrost anarchii
i niestabilności w stosunkach międzynarodowych, który tworzy dogodne warunki do
rozwoju aktywności terrorystycznej, mogącej wykorzystywać słabość ekonomiczną
i polityczną wielu państw.4 Dezintegracja poprzedniego ładu światowego oznaczał
także odnowienie się tendencji nacjonalistycznych, które nie tylko przyczyniły się do
rozpadu niektórych państw federacyjnych a także pojawienia się postulatów
separatystycznych w innych, lecz także stanowiły przyczynę wzrostu aktywności
terrorystycznej w niektórych regionach.
Do tej pory stworzono wiele pojęć terroryzmu, że niełatwym jest wybranie tej
najbliższej ideałowi. Jednej z najbardziej powszechnych doszukać się można
w Akademii Obrony Narodowej, gdzie zjawisko to ujmowane jest jako forma
przemocy polegająca na przemyślanej akcji wymuszenia bądź zastraszenia rządów
lub określonych grup społecznych w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych
lub innych.5
Jednakże chyba najbardziej trafną definicją jest propozycja Komisji
Europejskiej wysunięta już po 11 września 2001 roku. Definiuje ona terroryzm, jako
wszelkie celowe akty popełnione przez pojedyncze osoby lub organizacje przeciw
jednemu lub kilku państwom, ich instytucjom lub ludności, w celu zastraszenia oraz
poważnego osłabienia lub zniszczenia struktury gospodarczej, politycznej
i społecznej kraju.6 Pomocą w analizie podanych dotychczas faktów jest
jednoznaczne określenie kim terrorysta nie jest. To znaczy że terrorystę nie można
określić mianem przestępcy,7 partyzanta,8 czy też autokraty stosującego terror

ZSRR, jak również niektóre jego państwa „satelickie” – NRD, Kuba, Czechosłowacja – wspierały
lewicowe grupy terrorystyczne w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Pomoc ta
obejmowała przed wszystkim szkolenia, dostawy broni, udostępnianie terrorystom sieci
dyplomatycznej, środki finansowe, por.: C. Sterling, Sieć terroru. Warszawa 1990, V. Grotowicz,
Terroryzm w Europie Zachodniej. Warszawa 2000
4
Sytuacja taka może mieć miejsce zwłaszcza w państwach powstałych po rozpadzie Związku
Radzieckiego lub też wśród państw „Trzeciego Świata” – dawnych sojuszników Wschodu, Przyp.
autora.
5
Terroryzm we współczesnym świecie, (red.) ppłk dr hab. J. Pawłowskiego, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (dalej: ABW), http://www.abw.gov.pl/; 04.05.2003 r.
6
J.Bielecki, Europa jednoczy się przeciw terroryzmowi, „Rzeczpospolita” z dnia 20 września 2001 roku
7
Przestępca swoje działania motywuje zyskiem materialnym, natomiast członkowie organizacji
terrorystycznych chęcią dotarcia do świadomości szerszego grona odbiorców z wpłynięciem na decyzję
organów rządzących włącznie, Przyp. autora
8
Zasadnicze rozbieżności pomiędzy partyzantami, czy też członkami grup narodowowyzwoleńczych,
a terrorystami wynikają z charakteru organizacji do jakich należą, oraz z różnicy celów omawianych
przypadków ugrupowań. Partyzanci należą najczęściej do grup umundurowanych, posiadających jasną
strategię i prowadzących otwartą walkę skierowaną przede wszystkim w siły operacyjne przeciwnika.
Terroryści natomiast nie posiadają umundurowania, działają w głębokiej konspiracji atakując cele
publiczne, nie licząc się często z liczbą ofiar pośród niezaangażowanych cywilów. Także przyczyny
3
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państwowy. Pojęcia te ważne są tak z prawnego punktu widzenia, jak i dla
poprawności ogólnego postrzegania zjawiska terroryzmu.
Należałoby się również zastanowić nad etymologią słów terror i terroryzm.
Pochodzą one od łacińskiego terrere znaczącego tyle co przerażać.9 Słowa te nad
wyraz podobne, a co więcej najczęściej utożsamiane ze sobą, mają jednak całkiem
odmienne znaczenia. Bardzo przejrzyście rozdźwięk między terrorem a terroryzmem
ukazał Krzysztof Karolczak w Encyklopedii Terroryzmu. Pierwszy termin zdefiniował
on jako on zastosowanie przemocy wobec określonego podmiotu dla osiągnięcia
zamierzonego celu natomiast drugi jako zastosowanie przemocy wobec
określonego podmiotu dla wymuszenia na innym podmiocie działania zgodnego
z interesem ją stosującego. Po rozważaniu wszystkich aspektów związanych
z kwestią terroryzmu należy stwierdzić iż działalność terrorystyczna ma mocne
podłoże ideologiczne. Najczęściej cechują ją motywacje o charakterze politycznym,
a jej konsekwencje są rozpatrywane dwupoziomowo (pośredni i bezpośredni
podmiot aktu). Z reguły jest prowadzona przez głęboko zakonspirowane organizacje
niepaństwowe stosujące tak groźbę jak i przemoc jej użycia. Należy zatem
stwierdzić iż mianem terroryzmu można określić wszelką, niezgodną
z obowiązującym prawem, stosowaną przez jednolite ideowo, religijnie, bądź
etnicznie organizacje niepaństwowe, celową działalność wymierzoną przeciwko
państwu, kilku państwom lub ich instytucjom i ludności polegającą na stosowaniu
przemocy lub też samej groźby jej użycia, motywowanych chęcią natychmiastowego
wprowadzenia zmian gospodarczych, społecznych, a przede wszystkim
politycznych, ukierunkowanych na zastraszenie aparatu państwa, jego ludności lub
określonej grupy etnicznej bądź religijnej. Godnym podkreślenia jest fakt, iż
działalności ta stawia znacznie bardziej dalekosiężne skutki od tych wynikających
bezpośrednio z akcji terrorystycznej oraz, co najkwaśniejsze, jest najczęściej
narzędziem zdobycia władzy przez nieuprawnione do jej sprawowania organizacje,
które są zbyt słabe by móc osiągnąć swój cel przy wykorzystaniu legalnych toków
postępowania.
Przemiany globalizacyjne kierują do powstania nowych, sprzyjających dla
działań terrorystycznych, warunków. Rosnący przepływ środków finansowych
znacznie umożliwia zarówno finansowanie nielegalnej działalności, a taką przecież
jest terroryzm, jak i ukrywanie tego faktu. Otwartość granic i postępujący obecnie
międzynarodowy
ruch
osobowy
w
znacznym
stopniu
ułatwiają
umiędzynarodowienie ich struktur i działań, co z kolei utrudnia rządom skuteczne
zapobieganie terroryzmowi. Ważną rolę odgrywa tutaj także wiążąca się
z globalizacją rewolucja informacyjna. Nowe środki komunikacji dają terrorystom
możliwości organizacyjne pozwalające im skuteczniej niż do tej pory planować
operacje, prowadzić działalność propagandową czy utrzymywać łączność. Całość
jednak powoduje, iż wydłuża się lista ewentualnych ataków terrorystycznych a także
zwiększa się wrażliwość struktur państwowych na takie ataki. Czynnikami znacząco

9

walki narodowowyzwoleńczej są najczęściej głęboko umotywowane historycznie i socjologicznie, czego
nie można na ogół powiedzieć o motywach organizacji terrorystycznych, Przyp. autora
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownikonl
ine.pl/index.php, 15.04.2003 r.
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wpływającymi na obecny stopień zagrożenia terroryzmem międzynarodowym są
również migracja10 i proliferacja broni konwencjonalnej, zwłaszcza lekkiej.
Ewolucja w kształcie terroryzmu międzynarodowego, jakie dokonały się
w ostatniej dekadzie, spowodowały swego rodzaju „przesunięcie akcentów”
w stosunku do lat poprzednich. Wzrost roli terroryzmu motywowanego religijnie,
oznaczający zarazem rozluźnienie struktur organizacyjnych współczesnych grup
terrorystycznych, coraz silniejsze relacje z finansującymi ich działalność legalnie
działającymi instytucjami charytatywnymi i kulturalnymi, jak i „zwyczajnym” światem
przestępczym spowodował, że stał się on poważniejszym jak dotąd zagrożeniem dla
bezpieczeństwa międzynarodowego.
2. Zagrożenia militarne
2.1. Handel bronią
Za każdym razem, gdy na świecie gdzieś trwa konflikt zbrojny, organizacje
humanitarne wysyłają tony lekarstw i żywności, aby podtrzymać przy życiu
niezliczone rzesze uchodźców. Jednocześnie na to samo lotnisko dostarczany jest
śmiercionośny ładunek – broń i amunicja, przeznaczone jako środki do walki i do
eksterminacji ludności cywilnej.11
Obrót bronią jest zjawiskiem stale utrzymujący się, mającym spory wpływ na
zagrożenie dla bezpieczeństwa nowożytnego świata. Od końca zimnej wojny w 1991
do 1997 roku handel ważniejszymi rodzajami broni konwencjonalnej, które nie są
bronią masowego rażenia (biologiczną, nuklearną lub chemiczną) pozostawała na
dość stałym poziomie w porównaniu z latami 1987-1990.12 Na liście sześciu
czołowych eksporterów broni w latach 1992-1996 znajdowały się Stany
Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Chiny. W 1996 roku
największy udział w światowych dostawach uzbrojenia konwencjonalnego miały
Stany Zjednoczone – 44,5%, na drugimi miejscu znajdowała się Rosja z udziałem
19,6%, a na dalszych odpowiednio Francja – 9,1%, Wielka Brytania – 7,7%, Niemcy
– 6,4% i Chiny – 2,5%. W połowie lat 90. wysoką pozycję zajmowały też Uzbekistan
– 7 miejsce oraz Republika Czech – 9 miejsce. Ostatni raport Amnesty International
donosi, iż dwie trzecie globalnego transferu broni w latach 1997 – 2001 pochodzi
z pięciu państw G – 8: USA, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Według
Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), największym dostawcą
uzbrojenia są USA, na które przypada obecnie 28 % globalnego eksportu broni.

Nie jest to zjawisko nowe, jednakże w ostatnich latach nabrało specyficznego charakteru. W wyniku
wybuchających po rozpadzie bloku wschodniego konfliktów, rosnącego dystansu między bogatą
Północą a biednym Południem oraz ogólnego zmniejszenia stabilności ładu międzynarodowego rośnie
skala migracji na świecie, co sprzyja internacjonalizacji działalności i struktur terrorystycznych, Przyp.
autora
11
Tak było w 1994 roku w czasie rzezi w Rwandzie. Na lotnisko w Gomie we wschodnim Zairze, tuż przy
granicy z Rwandą, trafiały tony broni. Było jej więcej, niż żywności dla 2 mln uchodźców,
przebywających w pobliżu. Broń palną, amunicję i... maczety, które umożliwiły dokonanie ludobójstwa,
dostarczyły międzynarodowe firmy handlujące bronią, zob. szerzej: K. Ellwart, W. Zięba, Handel
śmiercią, My a Trzeci Świat – pismo gdańskiego ośrodka Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego
Świata MAITR styczeń – luty 2001, http://maitri.diecezja.gda.pl/gazetka/my_47/html/bron.htm;
16.04.2003 r.
12
Określenie „ważniejsze rodzaje broni konwencjonalnej” odnosi się do broni zaliczającej się do pięciu
kategorii: samolotów, broni pancernej i artylerii, systemów naprowadzania i radarowych, rakiet oraz
okrętów, Przyp. autora.
10
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Druga jest Rosja (17%.), trzecia Francja (10%), czwarta Wielka Brytania (7%),
a piąte Niemcy (5%).
Handel bronią, który nie jest zjawiskiem nowym, opinią nie tylko pacyfistów,
stanowi zło, gdyż dostarcza instrumenty do prowadzenia wojen. Tym bardziej
niebezpieczne jest rozprzestrzenianie najbardziej nowoczesnych środków
i technologii rakietowej. Systemy zaawansowanych broni konwencjonalnych są
niedalekie do broni masowej zagłady. Obecne nowoczesne samoloty bojowe mogą
z powodzeniem służyć do przenoszenia środków jądrowych i być nawet bardziej
efektywne od broni rakietowej. Mimo, iż transfer ten dotyczy broni określanej
„konwencjonalną”, jednak z racji jej wysokich atrybutów technicznych, przede
wszystkim dużej siły i precyzji rażenia, może kierować do poważnych zakłóceń
równowagi strategicznej. Nie należy jednocześnie lekceważyć niebezpieczeństw,
które niesie dla bezpieczeństwa międzynarodowego proliferacja technologii
podwójnego przeznaczenia, gdyż ułatwia ona państwom mającym zaawansowany
przemysł zbrojeniowy na szybkie uzyskanie nowoczesnych broni, między innymi
środków masowej zagłady.
Obrót bronią jest nie tylko niezłym biznesem dla dostawców uzbrojenia, ale
również jednym z ważnych argumentów współczesnej dyplomacji. Wielkie
mocarstwa uważają sprzedaż broni jako środek utrzymania i zdobywania wpływów,
a co za tym idzie powodowania zależności niektórych krajów rozwijających się.
Dostawy broni stają się w pewnym sensie substytutem tradycyjnych środków
osiągania celów politycznych, zastępują sojusze, rozmieszczanie własnych sił
zbrojnych w innych krajach oraz udzielaną pomoc gospodarczą.
Transfery uzbrojenia, rejestrowane oficjalnie od 1 stycznia 1992 roku przez
ONZ,
nie
stwarzają
bezpośrednich
zagrożeń
dla
bezpieczeństwa
międzynarodowego. Inaczej wygląda sprawa, gdy dochodzi do łamania embarga
ustanowionego przez Radę Bezpieczeństwa i broń jest sprzedawana stronom
zaangażowanym w konfliktach zbrojnych. Taka sytuacja miała miejsce podczas
wojen na terenie byłej Jugosławii i w Gruzji.13
Zasięg zjawiska nielegalnego handlu bronią jest trudny do określenia, gdyż
zajmują się nim wyspecjalizowane i bardzo trudno wykrywalne organizacje
przestępcze, często współpracujące z wywiadami państw bezpośrednio
zaangażowanych w toczące się konflikty.
2.2. Broń jądrowa i zagrożenie proliferacją
Przez pół wieku rywalizacja supermocarstw sprawiała, że świat był
przedzielony, ale państwa poznawały kto, co i komu jest w stanie zrobić. W tej chwili
tak nie jest. Świat zdaje się dziś być na wiele sposobów bardziej groźny niż
kiedykolwiek od 1945 roku, gdy na Japonię spadły pierwsze amerykańskie bomby
atomowe.
Militarnym zagrożeniem są pozostające wciąż w dyspozycji wielkich mocarstw
zasoby broni jądrowej i niebezpieczeństwo jej proliferacji. Zaniepokojenie opinii
światowej wywołują między innymi incydenty jakie w ostatnich latach miały miejsce

13

Szczególnie dużo broni dostarczano stronom wojny domowej w Bośni i Hercegowinie, za co
odpowiedzialni byli nie tylko najwięksi światowi eksporterzy uzbrojenia, ale również państwa
sąsiadujące i kraje muzułmańskie, Przyp. autora
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w Korei Północnej, czy próby wybuchów jądrowych przeprowadzone przez Pakistan
i Indie.
Na dwie kategorie można podzielić większość krajów świata: państwa
posiadające broń atomową i państwa, które jej nie posiadają. Jest to podział
podstawowy, który znalazł się w jednym z najważniejszych wielostronnych
porozumień, dotyczących kontroli zbrojeń świata – Traktacie o Nieproliferacji Broni
Atomowej, albo Traktacie o Nieproliferacji (NPT) z 1968 roku. Państwa można
podzielić również według tego, czy zadeklarowały, czy też nie, że posiadają broń
atomową. Są kraje, które zadeklarowały, że nie mają takiej broni, ale wiadomo albo
mocno się je podejrzewa o jej posiadanie.14 Obecnie posiadanie broni atomowej
deklaruje siedem państw: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania,
Francja, Pakistan i Indie.15
Na początku lat 90. spore zaniepokojenie społeczeństwa międzynarodowego
towarzyszące rozpadowi Związku Radzieckiego objawiło się troską o to, czy Moskwa
nie straci kontroli nad posiadanym arsenałem broni jądrowej i czy spadkobiercy
ZSRR wypełnią postanowienia układu START I, przewidującego redukcję w ciągu
siedmiu lat 30% głowic atomowych USA i ZSRR.16
START II czyli Kolejny układ o redukcji broni strategicznej, który zakłada dalsze
zmniejszenie potencjałów nuklearnych Stanów Zjednoczonych i Rosji o połowę, 26
stycznia 1996 roku został ratyfikowany przez Senat USA, ale nie znalazł aprobaty
rosyjskiej Dumy. Traktat START II pozwala Rosji na posiadanie 3500 głowic
strategicznych, jest jednak mało prawdopodobne aby ich liczba zbliżyła się do tej
wartości.17
Nakłady społeczności międzynarodowej powinny skoncentrować się na
zapobieganiu ciągle potencjalnej proliferacji broni jądrowej. Chociaż nie ma już
konfliktu o światowej skali, należy zadać sobie pytanie czy świat jest
bezpieczniejszy? Czy istniejąca jeszcze w arsenałach wielu państw broń masowego
rażenia, jest w takiej liczbie, że nie zagraża bezpieczeństwu współczesnego świata?
Czy w zmieniającej się jak w kalejdoskopie sytuacji międzynarodowej, w świecie
fanatycznych przywódców, możemy być pewni, że broń masowej zagłady jest pod
odpowiednim dozorem i niebezpieczeństwo jej bezpośredniego użycia nie istnieje?
3. Zagrożenia ekologiczne
Uwarunkowaniem istotnym bezpieczeństwa międzynarodowego w dzisiejszych
czasach jest również stan środowiska naturalnego człowieka. Znaczny wzrost
skażeń różnorakich ekosystemów przez zanieczyszczenia wytwarzane w każdym
kraju, negatywnie łączy się na jakość życia ludzi, pogarsza stan zdrowia
społeczeństw, a co gorsza stwarza zagrożenie dla biologicznego przeżycia
14

Do grupy państw podejrzewanych o posiadanie broni atomowej należą: Iran, Izrael, Liban, Korea
Północna, Republika Południowej Afryki, zob. szerzej: Atomowe piekło. Mocarstwa i ich atomowe
arsenały, www.atominfo.org/atom5.html. 14.04.2003 r.
15
Traktat o Nieproliferacji (NPT) określa państwo posiadające broń atomową jako państwo „które
wyprodukowało i zdetonowało broń atomową albo inne urządzenie zawierające atomowy materiał
wybuchowy przed 1 stycznia 1967 roku”. Wymieniona w tekście grupa siedmiu państw określana jest
mianem „mocarstw nuklearnych, Przyp. autora.
16
W trakcie spotkania w Lizbonie, 23 maja 1992 roku, szefowie dyplomacji Ukrainy, Białorusi
i Kazachstanu podpisali protokół z Rosją i Stanami Zjednoczonymi, na podstawie którego stali się
sygnatariuszami układu START I, Przyp. autora.
17
Zobacz stan zasobów broni jądrowej na świecie, www.atominfo.org/atom5.html. 14.04.2003 r.
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mieszkańców obszarów klęsk ekologicznych.18 Gdy dorzucimy do tego
wyczerpywanie się źródeł nieodnawialnych surowców, to okazać się może, że
zagadnienie pogarszającego się stanu środowiska naturalnego stają się źródłem
niełatwych do zaakceptowania nierówności między ludźmi. Zmniejszanie się
przestrzeni życiowej człowieka może dorowadzić do „migracji ekologicznych”,
a wskutek tego komplikować sytuację międzynarodową oraz rozwijać wrażliwość
państw na zagrożenia innej natury (socjalne, ekonomiczne, polityczne) dla ich
bezpieczeństwa. W radykalnych wypadkach kwestie dostępu do czystego
środowiska i zasobów naturalnych mogą kierować do napięć i rywalizacji między
państwami.19
Istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego człowieka ma
prowadzona przez państwa polityka rolna, przemysłowa, ale również i komunalna.
Jako że zagrożenia ekologiczne odpowiednio łatwo rozprzestrzeniają się ponad
granicami państw,20 tworzą się nowe, silne współzależności międzynarodowe
i konieczność podejmowania przez państwa łącznych, a nawet zbiorowych nakładów
w celu ochrony środowiska naturalnego.
3.1. Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia powietrza jest skutkiem działalności przemysłowej, w tym
głównie sektora transportu, energetycznego i gospodarstw domowych. Główne
skażenia stanowią: dymy (pyły),21 azotu, tlenki siarki, ozon, węgla, lotne związki
organiczne, metale ciężkie, niedopalone węglowodory oraz związki radioaktywne.22
Emisje zanieczyszczeń do atmosfery wprost negatywnie oddziałują na zdrowie
ludzi i przyczyniają się do umniejszeniu innych segmentów środowiska
przyrodniczego w formie zakwaszenia jezior i jezior (tlenki azotu i dwutlenek siarki),
ginięcia lasów, a także do niszczenia budynków, zabytków, mostów i dzieł sztuki.23
Emitowane do atmosfery gazy powodują nie tylko szkody w środowisku rodzimego
kraju, ale także na terytoriach innych państw, w związku z ich swobodnym
przemieszczaniem się ponad granicami.
Uprzytomnienie skali zniszczeń wywołanych zanieczyszczeniem powietrza
pojawiła się w latach 70. i 80., kiedy dotknęły one wiele krajów od Europy po
Amerykę Północną. W Szwecji, wystawionej na działanie dymów z Wielkiej Brytanii,

Zob. szerzej: M. Barnier, Atlas wielkich zagrożeń. Ekologia, środowisko, przyroda. Warszawa 1995,
s. 46-47
Zob. np.: J. Urbanowicz, Wojna o wodę, Tygodnik „Wprost” 27 sierpnia 2000 r.
20
Zob.: A. Potrzebowski, Katastrofa w Czarnobylu: jej przyczyny, okoliczności i skutki, Praca zaliczeniowa
w ramach przedmiotu „Metody i techniki jądrowe w środowisku, przemyśle i medycynie” na Wydziale
Fizyki Politechniki Warszawskiej, rok akademicki 1999/2000, http://kwark.if.pw.edu.pl/mtj/
students/1999-2000/Potrzebowski/Czarnobyl/Stronagl/REFERAT.htm
21
H. Pasieska, Smog z importu, Tygodnik „Wprost”, 15 sierpnia 2002 r.
22
Nad dużymi aglomeracjami powstaje fotochemiczny smog, będący efektem złożonych reakcji
chemicznych pomiędzy różnymi zanieczyszczeniami, zachodzących z udziałem promieniowania
słonecznego. W 1952 roku w Londynie mgły zawierające smog spowodowały śmierć 4 tysięcy ludzi.
Główny składnik smogu – ozon – okazuje się na dużych wysokościach gazem chroniącym życiem, ale
staje się prawdziwą trucizną, gdy gromadzi się w niskich warstwach atmosfery. W Południowej Kalifornii
spowodował problemy zdrowotne 12 mln mieszkańców przez co najmniej 17 dni w roku i 20% strat
w uprawach, Przyp. autora.
23
R. Zięba, op. cit., s. 122, por.: Skutki opadów deszczu kwaśnego dotyczą nie tylko drzew, „EKO –
SERWIS”, www.ziemia.abbozzo.pl/0033.htm. 17.04.2003 r.
18
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Polski i Niemiec (zwłaszcza z terenów byłej NRD) zniszczonych i uszkodzonych jest
około 61% powierzchni leśnych.
Pomimo świadomości, jaką niosą ze sobą zniszczenia powodowane skażeniem
powietrza, ciężko liczyć na solidarność międzynarodową w tym obszarze. Wymową
tego jest nie podpisanie przez Wielką Brytanie i Stany Zjednoczone protokołu
konferencji helsińskiej z 1984 roku, którego dążeniem było ograniczenie emisji
dwutlenku siarki. Wielka Brytania, której przemysł jest drugim co do wielkości
producentem toksycznych gazów, znajduje się w pasie dominujących wiatrów
zachodnich, które uwalniają 2/3 zanieczyszczeń powietrza z nad jej terytorium.
Porównywalnie „uprzywilejowane” są Stany Zjednoczone, znajdujące się w strefie
wiatrów, „eksportujących” zanieczyszczenia powodujące kwaśne deszcze ku
kanadyjskim równinom, Atlantykowi i słabo zaludnionym Górom Skalistym.24
Rokowania poprawy czystości powietrza są zatem niepewne. O ile ilość
dwutlenku siarki maleje wraz ze redukcją zużycia węgla i produktów
ropopochodnych przez przemysł, o tyle zanieczyszczenie tlenkami węgla i azotu
stale rośnie.25
3.2. Zanieczyszczenia wód
Zanieczyszczenia wód powstają w efekcie aktywności sektora energetycznego,
transportu morskiego, przemysłu, rolnictwa, turystyki i gospodarstw domowych.
Wśród głównych komponentów tych zanieczyszczeń występują ścieki przemysłowe,
metale ciężkie, nawozy sztuczne (głównie azotany), węglowodory i pestycydy.
Skażenia rzek płynących przez terytorium dwóch lub więcej państw, a także
przedostające się do dzielonych przez sąsiadujące państwa zbiorników wodnych
(jeziora i morza) podlegają „umiędzynarodowieniu” i oddziałują negatywnie na
procesy gospodarcze, ekosystemy a także zdrowie a nawet życie ludzkie.
Szczególnie silnie ilustrują się w przypadkach katastrof ekologicznych.26
Gospodarstwa domowe i przemysł, podobnie jak katastrofy ekologiczne,
powodują skażenia miejscowe (punktowe), natomiast rolnictwo jest powodem
zanieczyszczeń rozproszonych, które przedostają się nie tylko do wód
powierzchniowych, ale także do wód podziemnych.
Problem wody wiąże się nie tylko ze wzrostem jej zanieczyszczeń, ale także
z wyczerpywaniem się jej zasobów w rejonach dużego zużycia.27 W rezultacie
obniżania się poziomu wód gruntowych, bliska jest możliwość załamania się bilansu
wodnego wielu krajów, w tym również Polski.

24

M. Barnier, op. cit., s. 20
Większość ekologów uważa, że szybkie tempo wzrostu ilości dwutlenku węgla w atmosferze przyczynia
się do powstawania tzw. efektu cieplarnianego, zob.: J. Kukułka,„Internacjonalizacja zagrożeń
ekologicznych i ochrony środowiska człowieka (w:) J. Kukułka,„Internacjonalizacja życia narodów
i państw, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1991,
s. 54-55, J. Konieczny, Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach
środowiska. Poznań 1995, s. 26-28
26
Do wypadków takich doszło np. w 1986 roku po wycieku toksycznych związków z zakładów koncernu
„Sandoz” w Szwajcarii, czy w fabryce chemicznej Protex w 1988 roku, Przyp. autora
27
Ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca Ziemi spadła o ponad 30% w porównaniu z rokiem
1970. W 1950 roku światowe zasoby wody słodkiej wynosiły 17000 m3 na mieszkańca, w 1990 roku
8000 m3, a w 2000 już tylko 7800 m3, dane te zostały przedstawione na Wystawie „Earth from the Air
– a Photographic Portrait of our Planet” odbywającej się w The Natural History Museum w Londynie
w dniach od 20 czerwca do 8 września 2002 roku.
25
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Rzeki przenoszą zanieczyszczenia do mórz. W Europie najbardziej skażonymi
dopływami jest Wisła, Dunaj, Łaba, które przenoszą zanieczyszczenia do Bałtyku,
Morza Północnego i Morza Czarnego. Dla przykładu Ren, będący najważniejszą
rzeką Europy, zbiornik wody dla 20 mln osób, jest jednocześnie jedną z najbardziej
zanieczyszczonych na świecie.28
Akwenem specyficznej klęski ekologicznej, wynikłej w wyniku rabunkowej
gospodarki wodnej wykorzystującej wodę rzek do uprawy bawełny jest morze
Aralskie.29 Do zatruwania mórz przyczyniają się także w dużym stopniu
infrastruktura
turystyczna
i
przemysł
zlokalizowany
na
wybrzeżach
(zanieczyszczenia pochodzące z lądu) oraz wycieki ropy naftowej przewożonej
przez tankowce.30
Alarmująca warunki ekologiczna występuje na Bałtyku, który jest jednym
z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Składa się na to bardzo duża ilość
zanieczyszczeń wprowadzanych z krajów nadbrzeżnych i przenoszonych drogą
powietrzną a także to, że jest małym, płytkim zbiornikiem wodnym i prawie
zamkniętym, co utrudnia wymianę wód z Oceanem Atlantyckim. W Morzu Bałtyckim
przeważają zanieczyszczenia metalami ciężkim (ołów, rtęć, arsen, kadm, nikiel,
chrom, wanad) oraz związkami fosforu i azotu.
Akwenem zagrożonym katastrofą ekologiczną jest także Morze Północne.
Większość zanieczyszczeń, pochodzi z nadbrzeżnych, wysoko uprzemysłowionych
obszarów, intensywnej żeglugi i prowadzonego na dużą skalę wydobycia ropy
naftowej, a także zdarzających się katastrof przemysłowych i morskich.31
Morze Śródziemne zanieczyszczone jest przede wszystkim związkami
organicznymi, fenolami, fosforem, pestycydami, metalami ciężkimi (kadm, rtęć) oraz
olejami i związkami ropopochodnymi.
Większość tych zanieczyszczeń wywodzi się ze źródeł położonych na lądzie
i „dostarczana” jest przez rzeki. Duży współudział w ich dostarczaniu ma rozwinięta
turystyka (około 100 mln turystów rocznie) oraz procesy erozji gleb. Decydujący
udział w degradacji środowiska tego morza mają wysoko rozwinięte państwa:
Włochy, Francja i Hiszpania.
Groźne skażenia występują także na Morzu Barentsa, Morzu Arktycznym
i Morzu Karskim. Na wszystkich tych akwenach znajdują się duże składowiska
materiałów radioaktywnych, a także zwykłych odpadów przemysłowych.

Rocznie wprowadza się do niej około 10 tysięcy ton najróżniejszych substancji chemicznych, dane za:
M. Barnier, op. cit., s. 26
29
Zob. szerzej: M. Witan, Morze Aralskie, Młody technik, grudzień 1997, www.mt.com.
pl/num/12_97/aral.htm. 18.04. 2003 r.
30
Do oceanów wrzuca się rocznie prawie 5 mln ton ropy. Ropa ta pochodzi z często praktykowanych
przez statki „dzikich” czyszczeń zbiorników, czy tzw. „czarnych przypływów” – katastrof w czasie
transportu ropy, które „zainaugurował” Torrey Canyon w 1967 roku, zob. także: G. Sadowski, Ropa za
burtą, Tygodnik „Wprost” 4 sierpnia 2002 r.
31
Do końca lat 80. rocznie do Morza Północnego wprowadzano 1,5 mln ton azotu, 100 tysięcy ton fosforu,
335 ton kadmu, 11 tysięcy ołowiu, 4,5 tysiąca ton miedzi i 75 ton rtęci, dane za: M. Barnier, op. cit.,
s. 30
28
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3.3. Skażenia gleb
Gleby podlegają degradacji fizycznej i chemicznej. Pierwsza jest wynikiem
erozji powodowanej przez wiatr lub wodę, która niszczy również zapory i zamula
kanalizację, zmienia układ wodny i zwiększa ryzyko powodzi. Region
śródziemnomorski jest szczególnie podatny na erozję wodną, chociaż północne
obszary Europy, w których występują intensywne uprawy, bywają również nią
dotknięte. Erozja wietrzna występuje głównie w regionach suszy, strefach wybrzeża,
na wielkich równinach uprawy zbóż – jest ułatwiona przez zniknięcie naturalnych
pochyłości i przeszkód, a stanowi głównie rezultat mechanizacji rolnictwa.
Degradacja chemiczna występuje częściej i w założeniu ma trzy rodzaje źródeł:
rozwój rolnictwa i intensywnej hodowli (pestycydy, nawozy azotowe itp.), kwaśne
deszcze (powstają w wyniku zanieczyszczenia atmosfery), metale ciężkie (ołów,
kadm, miedź i cynk) emitowane przez środki transportu. Woda o kwaśnym odczynie
rozpuszcza zawarte w glebie
sole glinu, tworzące skały osadowe w rodzaju gliny, a uwolniony w tych
procesach glin zatruwa korzenie roślin. Również nawozy sztuczne i pestycydy,
zatruwają ziemie, pozostawiając ślady arsenu, ołowiu i kadmu. Naturalne zdolności
obronne roślin maleją, rośnie odporność na pestycydy, co z kolei kieruje do
konieczności stosowania coraz to nowszych środków chemicznych,
a w konsekwencji do dalszego pogarszania stanu gleby.32
Zanieczyszczenia zmieniają strukturę gleb i negatywnie wpływają na ich
żyzność, jak również na rolę gleby jako regulatora cyklów ekologicznych. Stanowią
zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa, gdyż skażają uprawy i wodę.
3.4. Składowanie odpadów
Odpady powstają w gospodarstwach domowych, górnictwie, przemyśle
i rolnictwie, przy wyburzeniach obiektów i oczyszczaniu ścieków. Spora ich część,
odpadów zwłaszcza wytwarzanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym
i energetyce jest toksyczna i stanowi bezpośrednie oraz długoterminowe zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi.33
Przemysł od chwili swojego istnienia „produkował” jednocześnie substancje
szkodliwe, a wśród nich odpady. One również tworzą część „krajobrazu
przemysłowego”, który obejmuje urządzenia fabryki, produkcyjne, budynki
mieszkalne dla robotników, ale także kominy i ich dymy, a w regionach górniczych
hałdy, będące „naturalnym” elementem krajobrazu. Wielkie katastrofy przemysłowe,
uświadomiły ludziom, że istnieją też „katastrofy pełzające”, spowodowane
codziennym mniej czy bardziej dyskretnym wyrzucaniem odpadów, którego skutki
na dłuższą metę są okropne. „Efekt bumerangu” może okazać się dramatyczny,
żadna granica, żadne morze nie jest w stanie zatrzymać skażenia
i niebezpieczeństwa w jednym miejscu.

Pestycydy o nazwie handlowej atrazynat są jednym z najbardziej niebezpiecznych produktów
chemicznych używanych w rolnictwie. Jako substancje trwałe pestycydy i herbicydy mogą pozostawać
w ziemi wiele lat, grożąc rozprzestrzenianiem się w środowisku naturalnym a w przyszłości skażeniem
ziem ornych i wód gruntowych. Już dzisiaj, ze względu na stan gleb, ich używanie jest zabronione
w Niemczech i Holandii, a ograniczone w Belgii, Danii i Francji, Przyp. autora.
33
Pod koniec lat 70. w amerykańskim miasteczku Love Canal stwierdzono liczne zatrucia i częste
występowanie wad rozwojowych u noworodków. Jak się później okazało, miasteczko to zostało
zbudowane na starym wysypisku substancji chemicznych, Przyp. autora.
32
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Składowanie niebezpiecznych odpadów przemysłowych jest problemem
międzynarodowym, gdyż dotyczy zarówno krajów wysoko rozwiniętych, które
poszukują miejsc do ich składowania, jak i krajów zgadzających się na import tychże
materiałów. Problem ten zyskał na znaczeniu, po tym jak w 1989 roku 68 państw
Afryki, Pacyfiku i Karaibów, stowarzyszonych na podstawie konwencji z Lome z Unią
Europejską, wynegocjowało porozumienie o zakazie transferu niebezpiecznych
odpadów na ich terytoria. W krajach wysoko rozwiniętych koszty składowania
i utylizacji są duże, a przepisy o ochronie środowiska naturalnego są bardzo
restrykcyjne, co skłania te państwa do wybierania bardziej opłacalnego eksportu do
rozwijających się krajów.34 Przykładowo, jak ujawniła w 1990 roku Greenpeace,
w krajach zachodnich opracowano 64 projekty zakładające składowanie 22 mln ton
toksycznych odpadów pochodzących z 13 państw. Głównymi eksporterami
oferowanych odpadów były szwedzkie, niemieckie i austriackie firmy.35 Rolę
importera niebezpiecznych odpadów pełnią w głównej mierze rozwijające się
państwa.
W ostatnich latach w wielu krajach wzrasta szybko produkcja odpadów
komunalnych, a ich usunięcie staje się poważnym problemem.36 Obecne
technologie utylizacji już nie są wystarczające. Niezbędne jest teraz nowe podejście
o naturze zapobiegawczym. Pozwoliłoby ono, z jednej strony uniknąć lub zmniejszyć
nadmierną produkcję odpadów pierwszych ogniw łańcucha produkcji i konsumpcji,
z drugiej zaś rozwijać recykling używanych produktów lub ich składników.
4. Globalizacja
Globalizacja nie jest nowym zagadnieniem, być może jest tylko nowym czy
odnowionym terminem. Zapewne, jednym z jej pierwszych ostro zarysowanych
objawów były fatalne skutki, jakie na gospodarkę europejską miał krach na
nowojorskiej giełdzie w 1929 roku. Niewątpliwie wydarzenie to nie zmniejsza
znaczenia gospodarki ogólnoświatowej – globalnej, lecz tylko wskazuje na fakt
zaistnienia ścisłych jej powiązań.
Termin globalizacja jest terminem wieloznacznym i złożonym, który nigdy nie
jest stosowany neutralnie. Przez jednych globalizacja jest widziana jako ewidentnie
pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie. Po przeciwnej
stronie są ci, którzy są pewni, iż termin ten określa procesy, którym należy się
zdecydowanie przeciwstawić.37
Robert Gilpin, ekonomista z Uniwersytetu Princeton w USA, wyróżnia wśród
ludzi „dyskutujących” o globalizacji trzy podstawowe grupy:

W 1989 roku około 20% niebezpiecznych odpadów z krajów uprzemysłowionych zostało
wyekspediowanych do państw rozwijających się. Pierwsi tego typu proceder zaczęli uprawiać
Amerykanie, pozbywając się śmieci u swoich sąsiadów (Quebec, Meksyk, Haiti). W ślad za nimi poszły
państwa europejskie podpisując w 1988 roku kontrakty z państwami afrykańskimi (RPA, Gwinea
Bissau), Przyp. autora.
35
J. Kukułka, Ekologiczne współzależności międzynarodowe Polski (w:) E. Haliżak, M. Tabor (red.):
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1993, op. cit., s. 137
36
J. Kukułka, Ekologiczne współzależności międzynarodowe Polski (w:) E. Haliżak, M. Tabor (red.):
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1993, op. cit., s. 137
37
P. Lesiak, Globalizacja i polityka światowa, My a Trzeci Świat – pismo gdańskiego ośrodka Ruchu
Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITR wrzesień 2002 r., http://maitri.diecezja.
gda.pl/gazetka/my_62/html/global.htm. 20.04.2003 r.
34
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1. ekonomicznych nacjonalistów – żyją oni w rozwiniętych krajach
przemysłowych. Uważają globalizację za zagrożenie dla integralności ich
gospodarek i mają bardzo wiele zastrzeżeń do globalizacji;
2. ekonomicznych nacjonalistów – żyją oni w rozwiniętych krajach
przemysłowych. Uważają globalizację za zagrożenie dla integralności ich
gospodarek i mają bardzo wiele zastrzeżeń do globalizacji;
3. komunitarian38 – którzy uważają, że:
 wolny rynek jest zagrożeniem podstawowych wartości;
 wolny rynek jest zagrożeniem podstawowych wartości;
 świat, w którym międzynarodowe korporacje mają większe wpływy, niż
demokratycznie wybrane rządy, niesie ze sobą wiele obaw.
Wśród decydujących krajów świata rodzi się poczucie wspólnej hierarchii
i wspólnego losu na tej samej planecie na poziomie globalnym. Proces włączania
„wszystkich” do wielkiej światowej społeczności, by nie było wśród niej
wielokulturowości, różnorodności i wielonarodowości ma zapobiec w przyszłości
wojnom i konfliktom, jak postulują totalni globaliści.39 Ale czy jest to możliwe i czy
jest to korzystne dla społeczeństw? Czy jest możliwe utworzenie jednolitego
społeczeństwa np. z Japończyków i Aborygenów? Czy nawet jeśli uda się ta
synergia, czy nie będzie to strata dla obejmującej wiele kultur, kultury
ogólnoświatowej – globalistycznej?
Globalizacja niesie ze sobą wiele korzyści: lepszy standard życia, szybszy
wzrost gospodarczy i nowe możliwości. Świat nie był nigdy tak współzależny jak
dziś. Grupy społeczne i jednostki częściej, łatwiej i bardziej bezpośrednio ze sobą
obcują. Granice państwowe nie stanowią dziś przeszkody w kontaktach
międzyludzkich. Jednak nie wszystkie kraje i nie wszyscy ludzie mają udział w tych
korzyściach. Konflikty regionalne, terroryzm, głośne protesty antyglobalistów
sprzeciwiające się podwyższającej się nierówności w dostępie do wiedzy i dóbr
pomiędzy mieszkańcami krajów rozwiniętych a resztą świata stawiają coraz
klarowniej problem nowego globalnego porządku świata. Oferując wiele korzyści
krajom zamożnym, globalizacja obciąża jednocześnie ubogich mieszkańców krajów
rozwijających się, stanowiąc zagrożenie dla lokalnych kultur, dla środowiska
naturalnego. Globalizacja sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób, przestępczości,
przemytom broni, terroryzmowi czy sprzedaży narkotyków.40 Nie da się ukryć, że
poważny udział w handlu bronią mają przede wszystkim państwa bogate,
a kupującymi są najczęściej dyktatorzy z krajów Trzeciego Świata. Bakterie wąglika,
które budzą dziś taki niepokój w Stanach Zjednoczonych, trafiły tam z laboratoriów
rosyjskich przez Irak, gdzie dostały się do rąk terrorystów.
Komunitarianie przywiązują wielką wagę do socjalizacji i twierdzą, że to, co jest w jednostce
wartościowe, pochodzi od wspólnoty, która uczy języka, umiejętności praktycznych, właściwego
traktowania obcych i przyjaciół. Ideą komunitarianizmu jest dowartościowanie wspólnot (naturalnych
i wtórnych, choć tworzonych dobrowolnie) jako fundamentu zdrowego społeczeństwa, Przyp. autora
39
A. Szydlik, Globalizacja, jak i czy rozumieć?, www.man.pl/~nowa/nowa/Artykuly/anszydl1.html
40
W opublikowanym 27 lutego 2002 roku raporcie Międzynarodowa Rada Kontroli Narkotyków
stwierdziła, że globalizacja i nowe technologie utrudniają walkę z nielegalnym handlem narkotykami.
Przejawem tego są m. in.: doniesienia z Czech o nielegalnych transakcjach kupna i sprzedaży środków
odurzających uzgadnianych za pośrednictwem kafejek internetowych lub telefonów komórkowych, czy
oferty sprzedaży ziaren konopi indyjskich i produktów pochodnych zamieszczane w intrenecie przez
holenderskie firmy, zob. szerzej: Raport Międzynarodowej Rady Kontroli Narkotyków za 2001 rok”
Ośrodek Informacji ONZ, www.unic.un.org.pl/incb/2001.2.php. 11.04.2003 r.
38
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Poważnym problemem, z którym zaczyna borykać się dzisiejszy świat staje się
kwestia szybszego wyczerpywania źródeł współcześnie dostępnych zasobów
naturalnych, niż możliwe jest ich odtwarzanie czy korzystanie ze źródeł
alternatywnych.41 Degradowanie środowiska przyrodniczego następuje szybciej niż
przyroda (sama lub z naszą pomocą) jest w stanie się odtwarzać. Wiedza ludzka
i formy naszego życia nie są przystosowane do zmian zachodzących – wraz
z rozwojem techniki i nauki – w warunkach życia ludzi i przyrody.42
Globalizacja jest tokiem nieodwracalnym, ale to nie znaczy, że jesteśmy wobec
niej bezsilni. Nie płynie ona z prawa naturalnego, lecz jest wytworem człowieka,
dlatego też poza korzyściami, musimy sobie jednocześnie uświadomić ogrom
zagrożeń jakie niesie ze sobą proces globalizacji i w jakim stopniu przenikają one
na bezpieczeństwo współczesnego świata.
Zakończenie
Chwilowo świat wkracza w fazę wzrostu i nawarstwiania się problemów jakim
stawiał czoła przez ostatnie dziesięciolecia, ale przede wszystkim przez lata 90.
Nadal zmagamy się z wyzwaniami, którym człowiek nie był w stanie sprostać
w poprzedniej dekadzie. Międzynarodowe bezpieczeństwo, skażenie środowiska
naturalnego, problemy demograficzne, społeczne i ekonomiczne, oraz związane
z rozwojem współczesnej kultury i nauki nie ubywały wraz z nadejściem nowego
tysiąclecia. Zmiany nastąpiły natomiast w naszej świadomości, w postrzeganiu
sytuacji międzynarodowej i przede wszystkim bezpieczeństwa. Wydarzenia z 11
września 2001 roku uświadomiły społeczeństwu międzynarodowemu istnienie
zagrożeń globalnych, na które nie mamy wpływu, których nie możemy przewidzieć,
a z którymi możemy zetknąć się bezpośrednio.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa
światowego. Zrobiono analizy ich wpływu i wymiaru na utrzymanie porządku
międzynarodowego we współcześnie panujących na świecie warunkach, przyjmując
– ze względu na siłę negatywnego wpływu następującą ich kolejność: terroryzm,
zagrożenia militarne, ekologiczne, zagrożenie globalizacją.
Słowa klucze: zagrożenie, bezpieczeństwo międzynarodowe
Summary
The article is an analysis of selected treats and its influence on international
security. Its activities are focused on terrorism, uncontrolled trade and proliferation
of weapons, environmental hazard and globalization.
Key words: threats, international security

Światowe zasoby ropy i gazu, przy obecnym zapotrzebowaniu wystarczą na 40, zaś węgla na 400 lat.
Zużycie paliw kopalnych wzrosło pięciokrotnie w ciągu ostatnich 50 lat, dane za: „Earth from the
Air...”,Przyp. autora.
42
L. Michnowski, Ludzka twarz globalizacji?, „Przegląd Techniczny” nr 17 z dnia 28 kwietnia 2002 r.
41
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Artur WALCZUK
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku-Białej
NARZĘDZIA KONTROLI GRUZIŃSKICH SIŁ ZBROJNYCH I POLICJI PRZEZ
MISJĘ MONITORUJĄCĄ UNII EUROPEJSKIEJ W GRUZJI
Wstęp
W nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 r. rozpoczął się konflikt zbrojny, który był
przedłużeniem sporów granicznych i narodowościowych trapiących od lat Gruzję.
Była to tzw. wojna w Osetii Południowej 2008 r., czasami zwana wojną gruzińskorosyjską lub rosyjsko-gruzińską. W samej Gruzji zwana jest często wojną
5-ciodniową. Stronami tego konfliktu, z jednej strony były Siły Zbrojne Gruzji,
a z drugiej Siły Zbrojne separatystycznych regionów Gruzji – Abchazji i Osetii
Południowej oraz Rosji. Na pytanie, kto rozpoczął wojnę, odpowiedział raport
sporządzony przez ekspertów powołanych przez Unię Europejską. Stwierdził on, iż
stroną, która rozpoczęła konflikt była Gruzja. Jednakże zauważyć należy, co też
zostało podkreślone we wspomnianym raporcie, że Moskwa od dłuższego czasu
destabilizowała sytuację w tym regionie. 1
Po zakończeniu działań wojennych na terytorium Gruzji wysłano misję Unii
Europejskiej (dalej UE), której zadaniem było monitorowanie przestrzegania
porozumień pokojowych. Misja ta we współpracy z rządem Gruzji stworzyła
narzędzia prawne, które z jednej strony dają przedstawicielom UE daleko idące
możliwości obserwacji działań wojska i policji gruzińskiej, a z drugiej strony
uwiarygadniają Gruzję, jako gracza o transparentnej polityce odnoszącej się do
spornych terytoriów.
Powyższe zagadnienie nie było dotychczas prezentowane w dostępnej
literaturze polskojęzycznej. Autor artykułu omawia wspomnianą kwestię zarówno
w oparciu o teorię, jak i praktykę, ponieważ przez ponad dwa lata pracował jako
członek Misji Monitorującej Unii Europejskiej w Gruzji (dalej EUMM) na obydwu
teatrach działań: abchaskim i osetyjskim.
Tło historyczne wojny w Osetii Południowej 2008
Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka była częścią ZSRR. W skład
tejże republiki wchodziły trzy terytorialno-narodowe jednostki autonomiczne:
 Adżarska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka;
 Abchaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka;
 Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny.
W momencie, gdy rozpadało się ZSRR, a jego narody wyrywały się na wolność,
również Gruzja ogłosiła suwerenność. Jednakże Osetyńczycy i Abchazowie
z różnych przyczyn postanowili nie tworzyć jednego państwa z Gruzinami. Podobną
drogą poszła Adżaria. Na terenach Abchazji i Osetii Południowej doszło na tym tle
do konfliktów zbrojnych. Walki w Osetii Południowej trwały w latach 1991 -1992
i zakończyły się podpisaniem postanowień, na mocy których w Osetii Południowej
1

Więcej na temat tego konfliktu: I. Matcharashvili, 2008 rok, Wojna rosyjsko-gruzińska, Wojna która nie
wstrząsnęła światem. Oświęcim 2013. Książka jest oparta na dysertacji doktorskiej Matcharashviliego
obronionej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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miały stacjonować osetyjsko-gruzińsko-rosyjskie siły pokojowe. W efekcie
zawirowań lat 90-tych Abchazja i Osetia Południowa stały się nieuznawanymi
republikami, które ogłosiły niepodległość, a Adżaria weszła w skład odrodzonej
i niepodległej Gruzji, jako republika autonomiczna. Do kolejnego konfliktu doszło
właśnie w 2008 r., gdy prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili postanowił siłą
przywrócić ład konstytucyjny na terenach Osetii Południowej i wprowadził na jej
teren wojska gruzińskie. Siły Zbrojne de facto Osetii Południowej wsparte przez
wojska Federacji Rosyjskiej pokonały i wyparły z tejże republiki Gruzinów.
Powołanie EUMM Georgia
Celem zakończenia walk w 2008 r. doprowadzono do rozmów pokojowych.
Aktywną rolę odegrał w nich prezydent Francji Nicolas Sarkozy. 12 sierpnia 2008 r.
doszło do podpisania porozumienia zwanego „Porozumieniem Sarkozy –
Miedwiediew” lub „Porozumieniem sześciopunktowym”. Porozumienie to zostało
podpisane w Moskwie. Po jego wynegocjowaniu zostało ono przewiezione do Tbilisi
przez amerykańską sekretarz stanu Condoleezzę Rice. 15 sierpnia przyjął je Micheil
Saakaszwili, a w dniu następnym prezydent Rosji – Dmitrij Miedwiediew.2
Treścią porozumienia Sarkozy – Miedwiediew było:
1. Nie uciekać się do użycia siły;
2. Definitywne wstrzymać działania wojennych;
3. Zapewnić swobodny dostęp do pomocy humanitarnej;
4. Gruzińskie siły wojskowe muszą wycofać się do miejsc stałego
stacjonowania;
5. Rosyjskie siły zbrojne wycofają się do pozycji, które zajmowały przed
rozpoczęciem walk. Do czasu stworzenia międzynarodowego mechanizmu
rosyjskie siły pokojowe wprowadzą dodatkowe środki bezpieczeństwa;
6. Otworzyć rozmowy międzynarodowe o warunkach bezpieczeństwa
i stabilności w Abchazji i Osetii Południowej.
Następnie, 8 września, podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Sarkozym
a Miedwiediewem, które miało być uszczegółowieniem „Porozumienia
sześciopunktowego”. Jest ono zwane „Porozumieniem uzupełniającym”,
„Porozumieniem trzypunktowym”, bądź „Porozumieniem z 8 września”. Właśnie to
porozumienie określało m. in. rozmieszczenie obserwatorów Unii Europejskiej
w Gruzji.
Czym jest EUMM GEORGIA
Misja Monitorująca Unii Europejskiej w Gruzji (European Union Monitoring
Mission Georgia – EUMM Georgia) jest niezależną, cywilną 3 misją pod
przewodnictwem Unii Europejskiej, realizowaną w ramach Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (European Security Defence Policy). Misja została
rozmieszczona 1 października 2008 r. zgodnie z ustaleniami przygotowanymi

2

3

za A. Legucka, Conflict management we „wspólnym sąsiedztwie” Unii Europejskiej i Rosji. Między soft
i hard power (w:) „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”. 2013, nr 4(93), s. 123
co do zasady podział misji UE jest zawiły. Najprostszy, spłycony podział, to operacje wojskowe,
wojskowo-cywilne i cywilne. Zagadnienie to szczegółowo omawia: M. Musioł, Operacje pokojowe
i dyplomacja prewencyjna oraz ich podstawy w polityce zewnętrznej UE w XXI wieku (w:) „Rocznik
Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Wrocław 2013, vol. 7, s. 337-356
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w „Porozumieniu z 8 września 2008 r.”, wypracowanym przez władze rosyjskie
i francuska prezydencję.
Dnia 15 września 2008 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Wspólne Działanie
(Joint Action) odnoszący się do EUMM Georgia. Akt Wspólnego Działania określił
zadania misji:
1. EUMM powinna zapewnić cywilną obserwację działań stron akcji włączając
pełne stosowanie się do „Porozumienia sześciopunktowego” i dalsze
wprowadzenie mechanizmów w Gruzji, pracując w ścisłej współpracy
z innymi podmiotami, szczególnie ONZ oraz OBWE i spójnie z innymi
działaniami Unii Europejskiej, po to aby uczestniczyć w stabilizacji,
normalizacji i budowaniu zaufania oraz także uczestniczyć w informowaniu
polityki europejskiej we wsparciu trwałych rozwiązań politycznych dla Gruzji.
2. W szczególności misja powinna być zainteresowana w:
a. Udziale w długofalowym procesie stabilizacji w całej Gruzji i okolicznych
regionach;
b. W krótkoterminowym aspekcie, w stabilizacji sytuacji poprzez
zmniejszenie ryzyka wznowienia działań wojennych, przy pełnym
stosowaniu się do „porozumienia sześciopunktowego” i późniejszych
narzędzi wprowadzających.4
Jako główne zadania misji zdefiniowano:
1. Stabilizacja. Monitorowanie i analizowanie sytuacji odnoszącej się do
procesu stabilizacji; koncentracja na przestrzeganiu „Porozumienia
sześciopunktowego” włączając w to wycofanie oddziałów, wolność
poruszania się oraz działania naruszycieli porozumień, jak również
o naruszeniach praw człowieka i prawa konfliktów zbrojnych;
2. Normalizacja. Monitorowanie, analizowanie i składanie raportów
odnoszących się do procesu normalizacji rządów cywilnych, skupienie się
na rządach prawa, efektownych strukturach egzekwowania prawa
i odpowiednim porządku publicznym. Misja będzie także monitorować
bezpieczeństwo połączeń transportowych, infrastruktury energetycznej
i mediów (rozumianych, jako prąd, woda itp.), oraz aspekty polityczne
i bezpieczeństwa powrotu przesiedleńców i uchodźców;
3. Budowanie zaufania. Udział w redukcji napięć poprzez współpracę,
ustanowienie kontaktów pomiędzy stronami i innych narzędzi budowy
zaufania;
4. Udział w informowaniu polityki europejskiej i przyszłym zaangażowaniu Unii
Europejskiej.5
Narzędzia kontroli
EUMM zaczęło funkcjonować w dość krótkim czasie po wyrażeniu woli
politycznej przez strony konfliktu i głównych graczy. Początkowo misja kontrolowała
proces wycofywania się oddziałów rosyjskich ze spornych terytoriów. Na skutek
różnic w interpretacji porozumień przez zainteresowane strony doszło do sytuacji,
w której siły rosyjskie wycofały się, ale nie na terytorium Federacji Rosyjskiej, a do

za Handbook for the European Union Monitoring Mission in Georgia. Strasbourg 2009, s. 13-14
(tłumaczenie własne)
5
za Monitoring pocket guide. EUMM 2014, s. 7; Handbook for the European…, op. cit., s. 13-14
4
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Abchazji i Osetii Południowej, a niektóre nowe terytoria zostały przez Gruzję
utracone na rzecz zbuntowanych republik (Wąwóz Kodori na rzecz Abchazji i Dolina
Achalgori na rzecz Osetii Południowej). Ponadto powołana misja ma możliwość
kontroli de facto granic z Abchazja i Osetią Południową tylko od strony Gruzji, a nie
ma możliwości wjazdu na teren zbuntowanych republik.6
Aby móc wypełniać swoje zadanie, misja stworzyła legalne narzędzia, które
mają jej pomóc w realizacji założonych celów. Jednym z tychże celów jest
kontrolowanie wycofania się wojsk gruzińskich do koszar oraz spowodowanie,
aby w rejonach „przygranicznych” nie występowało ciężkie uzbrojenie, czy też
większe grupy żołnierzy, bądź funkcjonariuszy innych resortów siłowych.
Narzędziami służącymi do tego celu są stosowne porozumienia podpisane
pomiędzy szefem misji, a Ministrami Obrony i Spraw Wewnętrznych Gruzji.
1. Protokół ustaleń („Porozumienie” Memorandum of Understanding)
pomiędzy EUMM a Ministerstwem Obrony Gruzji (Ministry of Defence – dalej
MoD)
Protokół został podpisany 26 stycznia 2009, a poprawiony 2 lipca 2010 r. Jego
głównym celem jest dostarczenie pełnego, przejrzystego i efektownego narzędzia
do wzajemnych relacji pomiędzy EUMM a Ministerstwem Obrony Gruzji (MOG).
Porozumienie dotyczy:
 Ustalenia obszarów wzdłuż obu administracyjnych linii granicznych
(Administrative Boundary Line – dalej ABL)7 (z Abchazją jak i Osetią
Południową), gdzie MOG zobowiązuje się do przestrzegania pewnych
ograniczeń;
 Uregulowania wizyt EUMM w obiektach MOG znajdujących się na
Terytorium Kontrolowanych przez Tbilisi (Tbilisi Administrative Territory –
dalej TAT);8
 Informowania z wyprzedzeniem EUMM przez MOG o ćwiczeniach
taktycznych, w które zaangażowane będą siły gruzińskie o sile większej niż
batalion.
I. Strefy ograniczenia broni (Weapon Limitation Zone – dalej WLZ)
Istnieją dwie „strefy ograniczenia broni”. Jedna przylega do ABL z Osetią
Południową, a druga do ABL z Abchazją.
Strefy są oznakowane na zatwierdzonych, uzgodnionych mapach i ograniczają
ilość żołnierzy Gruzińskich Sił Zbrojnych oraz kalibry posiadanej przez nich broni.
Kopie tych map znajdują się we wszystkich Biurach Terenowych EUMM.

6

7

8

zawiłości z interpretacją i realizacją obu porozumień omówiono w dokumencie Biura Bezpieczeństwa
Narodowego z dn. 10.08.2009 r., K. Szatowt, Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji
porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r.
(w:) https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/analizy-raporty-i-nota/1804,Rok-po-wojnie-rosyjs
ko-gruzinskiej-Stan-realizacji-porozumien-Sarkozy-Miedwiedie.pdf (pobrano 5.02.2016 r.)
Według prawa międzynarodowego Abchazja i Osetia Południowa są częścią Gruzji, dlatego też –
zamiast utrwalonego w prawie pojęcia granicy – wprowadzono pojęcie ABL.
Misja stworzyła swoistą nomenklaturę wywodzącą się z języka polityki. Społeczność międzynarodowa
nie uznała oderwanych republik za suwerenne byty, więc w języku dyplomacji Gruzja, to całe terytorium
Gruzji właściwej wraz z Abchazją i Osetią Południową. TAT (Tbilisi Administrative Territory), to ta część
Gruzji, nad którą władze w Tbilisi sprawują faktyczną kontrolę, czyli pojęcie to nie obejmuje Abchazji
i Osetii Południowej.
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MOG powinien powstrzymywać się od znaczących ruchów i dyslokowania
wojsk wielkości batalionu lub większego w WLZ. W WLZ nie może być artylerii
i moździerzy o kalibrze równym i większym niż 120 mm. Nie można także grupować
więcej niż 5 pojazdów opancerzonych z bronią o kalibrze od 60 do 120 mm.
Złamanie tych zasad jest traktowane jako naruszenie porozumienia.
II. Wizyty przedstawicieli EUMM w obiektach MOG. Trzy kategorie
wizytowanych miejsc:
1. Miejsca stałej dyslokacji;
2. Siła batalionu lub większa w tymczasowej dyslokacji trwającej więcej niż
12 miesięcy;
3. Oddziały każdego rozmiaru dyslokowane w WLZ;
Obowiązki MOG:
 Dla kategorii 1 i 2: przedstawiciele EUMM dostaną dostęp poprzez
zgłoszenie wizyty do MOG 24 godziny wcześniej przez Oficera
Łącznikowego (Liaison Officer – dalej LO) EUMM;
 Dla kategorii 3: przedstawiciele EUMM dostaną dostęp poprzez zgłoszenie
wizyty do MOG 4 godziny wcześniej przez Oficera Łącznikowego EUMM.
Naruszeniem porozumienia jest odmowa dostępu do obiektów pomimo
prawidłowego zgłoszenia wizyty.
III. Ćwiczenia taktyczne.
Obowiązki MOG:
Informacje o ćwiczeniach taktycznych Gruzińskich Sił Zbrojnych o sile większej
niż batalion powinny zostać przesłane do Oficera Łącznikowego EUMM do spraw
MOG 48 godzin przed ćwiczeniami.
Złamanie tej zasady jest naruszeniem porozumienia.
Obowiązki EUMM wynikające z porozumienia z MOG:
1. EUMM nie powinno używać żadnego sprzętu fotograficznego na terenie
obiektów MOG bez zgody lokalnego dowódcy;
2. EUMM nie powinno używać żadnego sprzętu GSM w obiektach MOG w celu
precyzyjnego określenia pozycji oddziałów;
3. Wszelkie informacje gromadzone w efekcie tego „Porozumienia” są
uznawane za TAJNE i muszą być tak też traktowane. Tylko informacje
ogólne zostaną przekazane do państw członkowskich;
4. Podczas wizyt w obiektach przedstawiciele Gruzińskich Sił Zbrojnych
powinny dostarczać EUMM tylko informacji, które mogą być ujawnione
w duchu otwartości i przejrzystości.
Definicje odnoszące się do „Porozumienia”:
 Batalion: zazwyczaj oddział liczący około 500 żołnierzy;
 Pojazd opancerzony: pojazd wojskowy specjalnie stworzony do ochrony;
 Artyleria: ogólne pojęcie używane dla systemów uzbrojenia, które operują
poprzez miotanie amunicji znacznie dalej niż bronie osobiste;
 Moździerz: ogólne pojęcie dla broni, które także miotają pociski dalej niż
bronie osobiste, aczkolwiek z wyższą trajektorią, a co za tym idzie na
dystansie krótszym niż artyleria.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż Oficer Łącznikowy EUMM do spraw
kontaktów z MOG jest punktem kontaktowym dla MOG i powinno się z nim
kontaktować, po to aby potwierdzać „Porozumienie” lub w każdej innej materii
dotyczącej Gruzińskich Sił Zbrojnych, lub możliwego naruszenia „Porozumienia”.
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2. Protokół ustaleń („Porozumienie” Memorandum of Understanding)
pomiędzy EUMM a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Gruzji (Ministry
of Internal Affairs – dalej MIA).
Pełny tytuł, to „Porozumienie techniczne pomiędzy MSW i Szefem EUMM
(Head of Mission – dalej HoM) podpisane 10 października 2008 r. i znowelizowane
22 maja 2009 r.”
Cel główny:
Dostarczenie mechanizmu współpracy i konsultacji wzajemnych pomiędzy
EUMM i MSW w celu zapobiegania i rozwiązywania sporów.
Porozumienie z MSW:
 Definiuje kryteria i wyposażenie dla oddziałów MSW rozmieszczonych
w pobliżu ABL;
 Określa ograniczenia dotyczące broni;
 Przedstawia w zarysie prawa EUMM do niezapowiedzianych wizytacji
obiektów Policji w administracyjnych dystryktach sąsiadujących z ABL;
 Wyjaśnia procedury dla wizyt składanych przez EUMM w obiektach Policji
poza sąsiedzkimi dystryktami administracyjnymi.
I. Inspekcje / wizyty
Obowiązkiem MSW jest zapewnienie EUMM dostępu do wszystkim obiektów
Policji w całym kraju oraz do inspekcji obiektów Policji w dystryktach
administracyjnych przyległych do ABL.
Niezapowiedziane inspekcje mogą być przeprowadzane w następujących
dystryktach:
1. Teatr Osetii Południowej: Kazbegi, Duszeti, Mccheta, Kaspi, Gori, Kareli,
Chaszuri, Saczchere i Oni;
2. Teatr abchaski: Mestia, Calendżicha i Zugdidi.
Zapowiedziane wizyty w obiektach Policji we wszystkich dystryktach
administracyjnych wymagają potwierdzenia przesłanego do MSW przez oficera
łącznikowego misji z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Niestosowanie się do wymienionych zasad przez jednostki MSW Gruzji jest
uznawane za naruszenie „Porozumienia”.
II. Widoczność / Przejrzystość
Obowiązki MSW:
1. Personel MSW rozmieszczony w administracyjnych dystryktach
przylegających do ABL musi być wyraziście identyfikowalny poprzez
widoczne mundury i odpowiednie emblematy;
2. Pojazdy MSW muszą być wyraźnie oznaczone poprzez nalepki „POLICJA”
szczególnie, gdy przypominają pojazdy używane przez armię.
Naruszeniem zasad jest brak naszywek „POLICJA” na mundurach oraz brak
oznakowania odpowiednimi napisami pojazdów policyjnych. Jest to o tyle istotne, że
oddziały wojska gruzińskiego używają tego samego umundurowania, uzbrojenia
i wyposażenia co policja.
III. Broń
Obowiązki MSW:
MSW zobowiązuje się nie rozmieszczać ciężkiego uzbrojenia lub moździerzy
w sąsiednich dystryktach. MSW zobowiązuje się ściśle kontrolować i ograniczać
rozmieszczenie broni wyborowej, która musi być przechowywana w obiektach Policji
i może być wysłana w teren tylko w reakcji na bezpośredni atak.
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W rozumieniu „Porozumienia” „ciężkie uzbrojenie” jest definiowane, jako
„uzbrojenie zespołowe”, tj. uzbrojenie, które wymaga prawidłowej obsługi przez
więcej niż jedną osobę. W ramach tej definicji mieszczą się:
 Moździerze;
 Przeciwpancerne systemy kierowane (np. 9K111 FAGOT);
 Granatniki automatyczne (np. AGS 17);
 Broń wsparcia o kalibrze większym niż 7,62 (zazwyczaj montowana na
trójnogu).
Podsumowanie
Na skutek gry politycznej EUMM jest jedynym większym graczem
międzynarodowym, który znajduje się w rejonie tego zamrożonego konfliktu.
Niestety kontroluje on obszar tylko TAT. Pierwotnie teren Abchazji miał być
kontrolowany przez UNOMIG, a Osetii Południowej przez misję OBWE, lecz wskutek
zabiegów dyplomatycznych Rosji obie te misje zostały wycofane. Tak więc
wspólnota międzynarodowa utraciła realną szansę kontroli tego, co dzieje się na
terytoriach znajdujących się po drugiej stronie ABL. Oczywiście istnieją metody
pośrednie takiej kontroli, z których EUMM korzysta, co jednak nie może zastąpić
bezpośredniego wglądu.
Gruzja chcąc zaprezentować dobrą wolę zgodziła się na podpisanie
porozumień z misją, które dają tej ostatniej pełną kontrolę nad poczynaniami wojska
i policji. Dopóki punkty tych porozumień są przestrzegane, dopóty wspólnota
międzynarodowa ma pewność, że gruzińskie Siły Zbrojne nie wykonują cichej
koncentracji celem przeprowadzenia operacji wojskowej na terytoriach, które się od
tego państwa próbują oderwać.9
Streszczenie
W artykule omówiono jeden z prawnych aspektów funkcjonowania Misji
Monitorującej Unii Europejskiej w Gruzji. Misja ta została stworzona przez Unię
Europejską tuż po zakończeniu konfliktu pomiędzy siłami zbrojnymi Gruzji, a siłami
zbrojnymi nieuznawanych, separatystycznych republik Abchazji i Osetii Południowej
wspartych przez Federację Rosyjska. Do zadań misji zależy kontrola przestrzegania
warunków porozumienia, które zakończyło wspomniany konflikt. W celu realizacji
tego zadania misja stworzyła i wdrożyła pewne rozwiązania prawne zaakceptowane
przez Gruzję. Niniejszy artykuł rozwiązania te omawia.
Słowa klucze: bezpieczeństwo międzynarodowe, Gruzja, operacja pokojowa,
misja międzynarodowa
Summary
The article describes one of the legal aspects of the functioning of the European
Union Monitoring Mission in Georgia. The mission was established by the European
Union immediately after the conflict between the Georgian Armed Forces and the
armed forces of unrecognized separatist republics of Abkhazia and South Ossetia
supported by the Russian Federation. The task of the mission includes control
9

Celem głębszych studiów odnoszących się do EUMM Georgia zachęcam do lektury Ł. Donaj. Gruzja
zaczęła, Rosja sprowokowała. EU Monitoring Mission Georgia jako próba salomonowego rozwiązania
konfliktu (w:) B. Przybylska-Maszner (red.): Misje cywilne Unii Europejskiej. Poznań 2010
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of compliance with the terms of the agreement that ended the above-mentioned
conflict. In order to accomplish the task, the mission has developed and implemented
legal solutions accepted by Georgia. This article discusses these solutions.
Key words: international security, Georgia, peacekeeping operation,
peacekeeping mission
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PRZEJAWY NIEMIECKIEGO ZAGROŻENIA POLSKIEJ SPRAWIE
PLEBISCYTOWEJ NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU
ORAZ GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH 1919-1921
Wstęp
Celem artykułu jest próba przedstawienia przesłanek świadczących o skali
i zróżnicowaniu działań niemieckich w sprawie dwóch plebiscytów, tj. plebiscytu na
Warmii, Mazurach i Powiślu oraz plebiscytu na Górnym Śląsku. Autor przyjął
założenie, że działania te były realizowane na szkodę odrodzonego państwa
polskiego w duchu podważenia przez Niemcy legalnych środków prawnych
przewidzianych w traktacie wersalskim. Działania przygotowawcze Republiki
Weimarskiej do akcji plebiscytowej mogły godzić w bezpieczeństwo wewnętrzne
II Rzeczypospolitej.
W artykule postawiono tezę, zgodnie z którą: w latach 1919-1921 Niemcy
podejmowali zróżnicowane działania mające doprowadzić do osiągnięcia przez nich
korzystnych rozstrzygnięć plebiscytowych kosztem państwa polskiego.
Rozstrzygnięcia te były niezbędne pokonanemu podczas I wojny światowej państwu,
aby uzyskać dodatkową legitymację pozycji na arenie międzynarodowej. Antypolska
kampania plebiscytowa stanowiła też zaczątek zakrojonej na dużą skalę w relacjach
niemiecko-polskich w latach 1918-1939 polityki rewizjonistycznej pod adresem II RP.
Odbudowa potęgi niemieckiej wymagała ponadto odzyskania możliwie pokaźnej
części ziem poddanych traktatowo plebiscytom w relacjach z Polską.
W artykule istotne staje się pokazanie, w jaki sposób praktyczne przejawy
działań niemieckich uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu polskiej sprawie
plebiscytowej w latach 1919-1921.1 Przyczynki do analizy nie obejmują
szczegółowych rozważań na temat przygotowań prawno-organizacyjnych do
przeprowadzenia plebiscytów, ani też dokładnych wyników tych ostatnich. 2
Ważniejsze staje się za to pokazanie, że we wspomnianych latach istniały pewne
tendencje destabilizujące możliwość osiągnięcia przez II RP sukcesu w ramach akcji
plebiscytowej zarówno na Warmii i Mazurach, jak i na Górnym Śląsku. Nie tylko

Autor pominął prezentację udokumentowanych archiwalnie działań polskich o charakterze propagandy
i agitacji plebiscytowej, ponieważ stanowią one odrębną problematykę na gruncie historiografii
początków funkcjonowania II RP.
2
Takie ukierunkowanie podjętej tematyki wynikało z faktu, że problematyka prawno-organizacyjnych
przygotowań do plebiscytów oraz rezultaty tych ostatnich dla sytuacji w II RP i Niemczech były
wielokrotnie rozważane w literaturze przedmiotu, ale nie mają one zasadniczego znaczenia dla
przyjętego toku rozważań w tym artykule. Zob. J. Gilas, Położenie prawnomiędzynarodowe Powiśla,
Warmii i Mazur w latach 1918-1920, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. 1970, nr 2, s. 223-241;
J. Gilas, J. Symonides, Plebiscyt na Powiślu oraz na Warmii i Mazurach jako zagadnienie prawa
międzynarodowego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. 1966, nr 4, s. 525-550; Powstania śląskie
i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, (red.) M. Masnyk, Uniwersytet Opolski. Opole 2003,
passim; W. Wrzesiński, Polska – Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu
w 1920 roku, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Olsztyn 2010, passim
1
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wyniki samych głosowań, ale zwłaszcza wykorzystywane przez państwo niemieckie
środki osłabiania polskiej sprawy plebiscytowej, przyniosły dalekosiężne skutki.
Doprowadziły one też do zaostrzenia wzajemnego antagonizmu polskoniemieckiego w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego.
1. Przyczynek do ustalenia powodów klęski polskiej akcji plebiscytowej
na Warmii i Mazurach
Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu został wpisany jako oficjalny postulat
traktatu pokojowego w art. 94-97.3 Koalicja sojusznicza zobowiązała się
przeprowadzić plebiscyt, dzięki któremu ugruntowana zostanie granica Prus
Wschodnich z Polską. Kluczowe znaczenie dla rządu berlińskiego wspomnianej
prowincji niemieckiej powodowało, że państwo polskie musiało przygotować się na
poważne starcie propagandowo-agitacyjne, aby uzyskać możliwie korzystny wynik
na Warmii oraz Mazurach. W obliczu dyplomatycznej porażki strony polskiej
w sprawie niedoszłego plebiscytu oraz wyników arbitrażu międzynarodowego na
Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie w sprawie granicy z państwem
czechosłowackim,4 władze II RP stanęły przed koniecznością przygotowania
kampanii informacyjnej dla Mazurów. Była to specyficzna grupa etniczna, której
tożsamość kształtowała się bardzo krótko, bo od przełomu XIX i XX stulecia.5
Obszar Warmii, Mazur i Powiśla – inaczej jak większość ówczesnych regionów
uzyskanych przez Polskę po I wojnie światowej – charakteryzowało słabe poczucie
tożsamości i przynależności narodowej wśród ludności polskiej. Znajdowało to
odbicie na przykładzie ówcześnie funkcjonujących form organizacyjnych służących
umacnianiu polskiego ruchu narodowego. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym
w literaturze: „Umiejętna niemiecka akcja polityczna z jednej strony, a zupełna
prawie bierność albo negatywna akcja polska z drugiej strony spowodowały, że (...)
nie rozwinęła się na Mazurach polska świadomość narodowa”. 6 W opisywanym
regionie aktywnie działało Towarzystwo Przyjaciół Mazur, krzewiące tradycje
i wartości typowe dla wspólnoty polskiej na Mazurach. Członkowie tej organizacji
poprzez działalność wydawniczą starali się prowadzić pracę kulturalną oraz
uświadamiać Mazurów, że istniejące między nimi a Polakami różnice (na przykład
religijne) są do pogodzenia w ramach koegzystencji w zjednoczonym państwie
polskim.7
Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i skojarzonymi i Niemcami, podpisany w Wersalu
dnia 28 czerwca 1919 roku (Dz.U. 1920, nr 35, poz. 200)
P. Kołakowski, Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 19181939, „Bellona”. Warszawa 2007, s. 154
5
Więcej na temat problemów świadomości narodowej ludności na Mazurach oraz Warmii zob.
W. Wrzesiński, Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu,
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. 1962, nr 1, s. 94-141. Dodatkowym utrudnieniem był fakt
funkcjonowania Warmii i Mazur przez stulecia pod panowaniem niemieckim, jak również planowana
przez Niemców akcja plebiscytowa o masowej skali w sprawie przyłączenia tego regionu do prowincji
Prus Wschodnich.
6
W. Wrzesiński, Kwestia mazurska na Działdowszczyźnie w latach 1920-1939, „Komunikaty MazurskoWarmińskie”. 1959, nr 3, s. 265
7
Zasięg oddziaływania Towarzystwa Przyjaciół Mazur pozostawał jednak ograniczony, a trudności
w rywalizowaniu z bardzo dobrze przygotowanym ekonomicznie ruchem niemieckim w tym regionie
uniemożliwiał osiągnięcie w pełni satysfakcjonujących rezultatów dla akcji polskiej w warunkach
plebiscytowych. Por. A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Instytut Zachodni. Poznań 1990,
s. 61. Warto dodać, że tylko na obszarze Działdowszczyzny, jako głównym regionie oddziaływania
3

4
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Na przełomie 1918 i 1919 roku władze II RP stanęły przed koniecznością
przygotowania akcji polskiej w sprawie plebiscytu na Warmii oraz Mazurach, który
ostatecznie odbył się dnia 11 lipca 1920 roku. Sprawa była o tyle ważna, że stała się
przedmiotem analiz ze strony kół wywiadu wojskowego oraz dyskursu pomiędzy
środowiskami politycznymi i wojskowymi odrodzonego państwa polskiego. Co warte
odnotowania, w kalkulacjach części polskich dyplomatów obszar Warmii i Mazur był
podatny na wpływ polskiej propagandy, o ile tylko państwo polskie otrzymałoby
więcej czasu zanim przeprowadzony zostałby plebiscyt. Podkreślano, że ludność
rdzennie niemiecka nie stanowi przeważającego czynnika demograficznego w tym
regionie, a tożsamość Mazurów jest podatna na kształtowanie zarówno przez
propagandę jak i agitację polską i niemiecką. Władzom politycznym zalecano
wykorzystanie faktu, że duża część ludności Warmii i Mazur to potomkowie
osadników z polskiego Mazowsza i centralnej, dawnej Kongresówki.8
We wrześniu 1919 roku NDWP poinformowało o zbrojnych sposobach
wywierania wpływu przez Niemców na ludność Warmii i Mazur. Na obszarze
powiatów Sztum, Susz i części powiatu Malbork rozpoczęto formowanie zbrojnych
sił policyjnych celem skłonienia części ludności do opowiedzenia się za
przyłączeniem obszaru plebiscytowego do Prus Wschodnich. Chodziło tu przede
wszystkim o utworzenie policji ludowej Einwohnerwehren kadrowo składającej się
w większości z żołnierzy rozwiązanego wcześniej Grenzschutzu.9 Miało to zdaniem
strony polskiej, stanowić pogwałcenie postanowień traktatu wersalskiego. Oprócz
tego, Niemcy na obszarze plebiscytowym na Warmii i Mazurach mieli pobierać od
ludności podatek majątkowy w wysokości do 80%, w istocie polegający na
konfiskacie majątków. Nierzadkie były również obciążenia ludności polskiej
polegające na przymusie uiszczenia kosztów wojennych w majątku przed
plebiscytowym stwierdzeniem, do którego państwa ludność ta będzie
przynależała.10 Niemieckie przygotowania zbrojne na wypadek niepomyślnych
rozstrzygnięć plebiscytowych na Warmii i Mazurach obejmowały również wiosną
1920 roku utrzymywanie w pogotowiu około 25 tysięcy żołnierzy pod bronią,
kontrolowanych przez dowództwo z pobliskiego Królewca. 11
i zarazem siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Mazur, w grudniu 1920 roku działało 20 samodzielnych
organizacji niemieckich, a sam powiat działdowski pozostawał jednym z najbardziej zniemczonych
na całej Warmii i Mazurach. Zob. P. Bystrzycki, Działdowszczyzna w latach II Rzeczpospolitej. Życie
społeczno-polityczne, Ośrodek Badań́ Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Olsztyn 1997, s. 170
8
Pismo Stanisława Zielińskiego w sprawie plebiscytów na Warmii i Mazurach z dnia 20 maja 1919 roku
pt. Uwagi nad przygotowaniem plebiscytu na Mazowszu Pruskim i Warmii, Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/47 (sierpień – grudzień 1919)
9
Grenzschutz Ost funkcjonowała jako paramilitarna organizacja ochotników stojąca na straży ochrony
wschodnich regionów przygranicznych i ich integralności z kontynentalną częścią Niemiec. Więcej na
temat tej organizacji zob. A. Gąsiorowski, Niemieckie organizacje sportowo-paramilitarne w Prusach
Wschodnich (1918-1933), „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”. 2002, nr 4, s. 509
10
Opisywane postępowanie Niemców cechowało się o tyle pragmatyzmem, jako że miało skłaniać
niezdecydowaną głosującą ludność na opowiedzenie się za przyłączeniem do Niemiec, gdyż
w przypadku wyboru Polski ludność ta byłaby zagrożona koniecznością poniesienia kolejny raz
ewentualnego obowiązku podatkowego. W przypadku, w którym poddani uciskowi niemieckiemu
obywatele Warmii i Mazur i tak opowiedzieliby się za Polską, Niemcy zachowywaliby przynajmniej
skonfiskowany majątek. Por. Raport NDWP z dnia 10 września 1919 roku w sprawie polityki niemieckiej
na obszarze plebiscytowym wraz z załącznikami, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce,
teczka: 701/2/47 (sierpień – grudzień 1919)
11
Pismo Oddziału II NDWP z dnia 2 kwietnia 1920 roku pt. Przygotowania wojskowe Niemiec
na pograniczu plebiscytowym, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/49
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Celem przygotowania zorganizowanej akcji polskiej w sprawie plebiscytu na
Warmii i Mazurach zdecydowano się powołać w sierpniu 1919 roku Warmiński
Komitet Plebiscytowy. Początkowo miał on siedzibę w Warszawie, od grudnia 1919
roku przeniesiono ją do Kwidzyna. 12 Miał to być organ reprezentujący ludność
gotową do zagłosowania za przyłączeniem do Polski, dbający o przygotowanie akcji
uświadamiania Mazurów na temat potrzeby takiego przyłączenia „środkami
apolitycznymi, bezpartyjnymi i jedynie państwowo-twórczymi”.13 W praktyce
działalność WKP natrafiła na bardzo silny wpływ ze strony Niemców, którzy
realizowali własną akcję plebiscytową, w dużej mierze mającą charakter antypolskiej
propagandy i agitacji realizowanej zarówno przez koła polityczne, jak i wojskowe.
W raporcie WKP Rady Ministrów z 18 grudnia 1919 roku zasygnalizowano
szereg problematycznych kwestii związanych z nieskutecznością polskiej akcji
plebiscytowej na Warmii i Mazurach. Przekazano również interesujące informacje
na temat struktury społecznej. W powiatach przywiślańskich, zwłaszcza Sztum,
Kwidzyń, Malbork i Susz, a także na Warmii w okolicach Olsztyna i miasta Reszel
zamieszkiwała ludność mieszana, z przewagą niemiecką. Istotną przewagę
gospodarczą nad ludnością polską mieli Niemcy. Oorganizacje z Prus Wschodnich
prowadziły ponadto rekrutację rdzennych Niemców oraz zniemczonych w szkołach
i urzędach Polaków do pracy agitacyjnej na rzecz niemieckiej sprawy plebiscytowej.
Trudność w gospodarczym dotarciu do Mazurów stanowiła ważny problem dla II RP,
utrudniający asymilację w okresie akcji plebiscytowej.14
Niemcy i Polska miały niewiele czasu na skuteczne przygotowanie akcji
plebiscytowych na Warmii i Mazurach. Po stronie niemieckiej oznaczało to
konieczność zintensyfikowania działań przeciwko akcji polskiej. Wśród
przedsięwziętych czynności, od grudnia 1919 roku do marca 1920 roku, znajdowały
się, takie, jak:15

(marzec – lipiec 1920). Takie informacje świadczą o tym, że Niemcy dążyli do wykorzystania istotnego
własnego potencjału wojskowego z prowincji Prus Wschodnich, aby ewentualnie wymusić
korzystniejsze rozstrzygnięcia podczas planowanego plebiscytu na Warmii i Mazurach. Państwo
polskie nie mogło pozwolić sobie na wojskowe wzmocnienie obsady przygranicznej w związku
z przerzuceniem poważnych sił wojskowych na front podczas toczącej się wówczas ciągle wojny
z bolszewikami.
12
W. Wrzesiński, Olsztyn w latach 1918-1945 (w:) Olsztyn 1353-2003, (red.) S. Achremczyk,
W. Ogrodziński, Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
Olsztyn 2003, s. 310
13
Raport z posiedzenia Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego dot. organizacji i wyboru osób do
komitetu odpowiedzialnego za przeprowadzenie plebiscytu na Warmii i Mazurach z dnia 2 grudnia 1919
roku, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/47 (sierpień – grudzień 1919)
14
Memoriał Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do Rady Ministrów w sprawie wyboru do Rad
Ludowych osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie plebiscytu z dnia 18 grudnia 1919 roku,
Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/47 (sierpień – grudzień 1919).
Słabość polskiej akcji integracyjnej wśród Mazurów wynikała nie tylko z obecności czynnika
niemieckiego, ale również trudności i ograniczeń działań prowadzonych przez II RP. W literaturze
podkreśla się dla przykładu trudności w organizacji i rozwoju polskiego szkolnictwa na Warmii
i Mazurach, niedoinwestowanie polskiej sprawy plebiscytowej przez rząd w Warszawie, a także słabość
organizacji oraz funkcjonowania aparatu narodowych Rad Ludowych i komitetów plebiscytowych w tym
regionie. Zob. B. Leśnodorski, Niektóre zagadnienia dziejów Warmii i Mazur w latach 1918-1920,
„Kwartalnik Historyczny”. 1956, nr 4-5, s. 401-403
15
Raport Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku z marca 1919 roku pt. Sytuacja w Prusach
Królewskich, Prusach Książęcych i Warmii, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka:
701/2/46 (styczeń – sierpień 1919)
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 wsparcie przez rząd berliński tworzenia na terenie plebiscytowym lokalnych
organizacji Grenzschutzu oraz Heimatschutzu (organizacji Ochrony
Ojczyzny), a także przekazanie ich członkom wskazówek w celu
prześladowania oraz szykanowania ludności polskiej; 16
 wydawanie przez władzę wojskową w zdominowanych przez Niemców
miastach zakazów tworzenia polskich towarzystw politycznych oraz
przykazów rugujących język polski z życia publicznego;17
 prowadzenie aresztowań agitatorów z II RP działających na rzecz polskiej
sprawy plebiscytowej na Warmii i Mazurach;
 urządzanie nieumotywowanych prawnie rewizji w prywatnych mieszkaniach
Polaków na Warmii i Mazurach przez członków Grenzschutzu
i Heimatschutzu;
 przyzwolenie niemieckich sił policyjnych na kradzieże mienia ludności
polskiej oraz nocne napady na ich mieszkania;
 szykanowanie polskich duchownych i przeprowadzanie rewizji w kościołach
katolickich, w tym bezczeszczenie grobowców;
 dyskryminowanie polskich pracowników w niemieckich zakładach pracy,
między innymi płacenie stawki 30 fenigów za dzień pracy, a ściąganie po
8 marek od osób, które w niedzielę uczestniczyły w nabożeństwie
katolickim;
 systematyczne wydalanie polskich urzędników i robotników zatrudnionych
na kolei w celu osiągnięcia przewagi niemieckiej zarówno w Prusach, jak
również na obszarze plebiscytowym;
 bezprawne aresztowania przedstawicieli polskiej inteligencji na obszarze
plebiscytowym i w samych Prusach Wschodnich oraz przedłużanie
procedury prawnej zatrzymania w celu zastraszenia osób. 18
Przejawy antypolskich działań ze strony Niemiec zostały przekazane Kancelarii
Naczelnika Państwa także w raporcie WKP z dnia 10 kwietnia 1920 roku. Jednym
z nich było zatrzymywanie przemocą przez niemieckich policyjnych urzędników
Prześladowania takie przybierały niekiedy skrajne formy nacjonalizmu niemieckiego oraz nienawiści
wobec Polaków. Dobrym przykładem może być tutaj pogrom ludności polskiej w Chełmży z inicjatywy
Grenzschutzu. W jego wyniku zamordowano pięciu Polaków, w tym dwie kobiety i jedno dziecko. Innym
przykładem był atak członków Heimatschutzu na polskich żołnierzy w Czersku, w wyniku którego
zastrzelono dwóch Polaków, a kilku raniono. Z kolei dnia 9 stycznia 1920 roku członkowie wspomnianej
organizacji niemieckiej wkroczyli do Pelplina, rzucając w kierunku przypadkowych zbiorowisk granaty
ręczne, a 19 stycznia tegoż roku urządzili strzelaninę na ulicach w Tczewie. Por. Ibidem
17
W części miast plebiscytowego regionu wydano zakaz nadawania telegramów w języku polskim,
rozmów, prowadzenia rozmów telefonicznych w tym języku, a nawet posługiwania się nim w miejscach
publicznych. W części powiatów leżących w bezpośredniej granicy z Prusami Wschodnimi zakazano
urządzania zebrań ludności polskiej, zarówno politycznych, jak kulturalno-oświatowych, natomiast
w części wyrażono na organizację takich zebrań, ale wyłącznie pod kontrolą i przy udziale niemieckich
władz wojskowych. Por. Ibidem
18
Według informacji posiadanych przez Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku, w ciągu
kilku miesięcy od grudnia 1919 roku do marca 1920 roku władza wojskowa skupiona w niemieckim
17. oraz 20. Korpusie wydała instrukcje aresztowań co najmniej 120 prominentnych obywateli polskich
pod sfingowanym zarzutem najczęściej zdrady stanu. Osoby zatrzymane – pomimo że w większości
zostały następnie wypuszczone na wolność – były przetrzymywane oraz głodzone w więzieniach nawet
tygodniami. Udokumentowanymi przykładami pozostawały zatrzymania obywateli o nazwiskach
Wolszleger z miejscowości Cołdanki, Donimirski z Dębińca i Rychlicki z Torunia, których przewieziono
do więzień niemieckich bez poinformowania ich rodzin o powodzie czy miejscu przetrzymywania
zatrzymanych. Por. Ibidem
16
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kolejowych kurierów WKP kolportujących gazety i materiały mające propagować
hasła polskie na obszarze plebiscytowym oraz zastraszanie kurierów i odbieranie im
kolportowanych treści. Innym przejawem represyjnego działania Niemców było
zatrzymywanie na ulicach miast Polaków celem legitymowania i przewożenie ich na
posterunki Policji, by poddać drobiazgowej oraz uciążliwej kontroli. Nierzadko
legitymowaniu towarzyszyło kierowanie wyzwisk pod adresem osób kontrolowanych
oraz szturchanie i szarpanie. Niemcy starali się utrudniać dążenia II RP do
równouprawnienia języka polskiego z językiem niemieckim w szkolnictwie na Warmii
i Mazurach.19
W jednym z raportów WKP do Prezydium Rady Ministrów z kwietnia 1920 roku
pojawiały się oskarżenia pod adresem pracowników części urzędów
administracyjnych o całkowite zniemczenie i współpracę z Niemcami na szkodę
obywateli polskich przy załatwianiu spraw urzędowych. Sabotowanie obsługi
obywateli polskich na Warmii i Mazurach było dostrzegalne w urzędach pocztowych.
Poddani wpływowi niemieckiemu urzędnicy pocztowi wstrzymywali wysyłkę gazet
polskich, a wiele spośród tytułów niszczyli, uniemożliwiając tym samym kolportaż
polskich treści patriotycznych i agitacyjnych na obszarze plebiscytowym.
W urzędach pocztowych z obsadą niemieckich pracowników dopuszczano się
ignorowania petentów posługujących się językiem polskim. Taka sama sytuacja
miała miejsce na kolei. Innym przejawem osłabiania dążeń II RP w ramach akcji
plebiscytowej na Warmii i Mazurach było pozyskiwanie przez Niemców nauczycieli,
którzy w obecności uczniów polskich i niemieckich szykanowali wszystko,
co związane z Polską. Niemieckie siły policyjne na obszarze plebiscytowym skupiały
się natomiast na rozbijaniu polskich wieców patriotycznych, na których agitowano
na rzecz głosowania za przyłączeniem Warmii i Mazur do II RP. Policję
zaangażowano do ataków na roznosicieli gazet polskich.20
W dniu przeprowadzenia plebiscytu NDWP otrzymało informację, z której
wynikało, że w przygranicznym regionie Prus Wschodnich Niemcy zakończyli proces
koncentracji swojej armii. Działania niemieckie miały świadczyć o podciąganiu wojsk
na pogranicze terenu plebiscytowego, a skupiały się one wokół przybycia pociągów
pancernych do Rastenburga (powojenny Kętrzyn) i Heilsberga (dzisiejszy Lidzbark
Warmiński), a także zgrupowania artylerii w okolicy Elbląga, Iławy oraz Mühlhausen
(dzisiejsze
Gwardiejskoje
w
Obwodzie
Kaliningradzkim).
Obecność
zaawansowanego czynnika wojskowego miała stanowić dodatkowe zabezpieczenie
dla wyników plebiscytu na wypadek jego nieuznania przez Polskę. 21

Pismo Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do Kancelarii Naczelnika Państwa z dnia 10 kwietnia
1920 roku pt. Plebiscyt na Warmii, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka:
701/2/49 (marzec – lipiec 1920)
20
W raporcie napisano: „Cały aparat urzędniczy, na wskroś germanizacyjny, służy Niemcom do agitacji
na ich korzyść, w dodatku terroryzuje i szykanuje ludność polską wszelkim sposobem biurokratycznym”.
Raport Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego do Prezydium Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1920
roku pt. Plebiscyt na Warmii, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/49
(marzec – lipiec 1920)
21
Grupowanie sił wojskowych w przygranicznym obszarze plebiscytowym miało świadczyć o obawie
Niemców, że „Polska plebiscytu z 11/VII nie uzna i obsadzi Warmię i Mazowsze wykorzystując słabą
załogę koalicyjną”. Pismo gen. ppor. Hallera do Oddziału II NDWP z dnia 11 lipca 1920 roku
pt. Koncentracja wojsk niemieckich na granicy z Polską, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Ameryce, teczka: 701/2/49 (marzec – lipiec 1920)
19
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Rozstrzygnięcia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu okazały się klęską
dla II RP. W kluczowych w regionie okręgach olsztyńskim i kwidzyńskim
za przyłączeniem do Polski głosowało łącznie 3,4% uprawnionych. Najlepsze wyniki
Polacy uzyskali w powiecie sztumskim, ale nawet tam nie przekroczyły one 20%
poparcia. W regionie samych Mazur z kolei Niemcy osiągnęli ogromną przewagę
ponad 99% głosujących.22 Polska mogła liczyć na skutek przeprowadzonego
plebiscytu na przyłączenie jedynie kilkunastu wsi, podczas gdy zdecydowana
większość obszaru została włączona do Prus Wschodnich. 23 Przeprowadzona akcja
niemiecka podczas przygotowywania się na głosowanie przyniosła pełny sukces,
co w okresie dwudziestolecia międzywojennego wzmogło dodatkowo zagrożenie
płynące dla II RP z obszaru Prus Wschodnich. 24
2. Ocena niemieckiego zagrożenia dla polskiej akcji plebiscytowej
na Górnym Śląsku
Plebiscyt na Górnym Śląsku państwo polskie traktowało priorytetowo, gdyż
region ten miał odgrywać duże znaczenie w przypadku przyłączenia go do
niepodległej Polski. Nadzorująca plebiscyt Międzysojusznicza Komisja Rządząca
i Plebiscytowa na Górnym Śląsku z francuskim przewodniczącym na czele rozpisała
go w oparciu o regulamin zakładający dopuszczenie do głosowania zarówno osób
mieszkających we wspomnianym regionie, jak również osób, które się tam urodziły,
ale pozostawały na emigracji. Propozycja ta – przedstawiona przez Polskę z uwagi
na nadzieję skłonienia do swoich racji grupy około 350 tysięcy Polaków – emigranów
do zachodnich Niemiec25 – pozostawała wygodna również dla strony niemieckiej
z uwagi na duży udział Niemców na Górnym Śląsku w okresie po zakończeniu
I wojny światowej.26
22

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, t. 2, 1772-2010, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha
Kętrzyńskiego. Olsztyn 2011, s. 954
J. Gilas, J. Symonides, Plebiscyt na Powiślu..., op. cit., s. 545-546
24
Wzmiankowo warto odnieść się jeszcze do argumentu prezentowanego w literaturze, zgodnie z którym
upadek polskiej sprawy plebiscytowej na Warmii i Mazurach był w dużej mierze motywowany brakiem
zrozumienia przez władze II RP istotności tego regionu dla polskiego bezpieczeństwa. W 1919 roku
wysiłki władz politycznych i wojskowych skupiły się przede wszystkim na obronie polskości na Górnym
Śląsku, a zakrojone na szeroką skalę wojskową „pierwsze powstanie śląskie w naturalny sposób
przesłoniło problemy Warmii i Mazur”. E. Czapiewski, <<Dziennik Poznański>> wobec kwestii Warmii
i Mazur w okresie plebiscytu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. 1994, nr 2-3, s. 290. Trudno nie
zgodzić się z takim stanowiskiem, a jeśli uwzględnić dodatkowo obecność silnego czynnika
wojskowego na obszarze Prus Wschodnich i realizowanie przez rząd w Berlinie po 1918 roku polityki
bezwzględnego wzmocnienia tej części Niemiec, lepiej można zrozumieć przyczyny tak wyraźnej
porażki Polski w opisywanym plebiscycie
25
B. Giedrojć, Czas plebiscytu na Górnym Śląsku – obraz Polaka i Niemca w drukach propagandowych
ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (w:) Śląsk po Wielkiej Wojnie. Czas plebiscytu
na Górnym Śląsku (1919-1921), (red.) B. Giedrojć, M. Koćwin, WBP w Opolu. Olomunc – Opole 2012,
s. 1
26
Dane opublikowane przez źródło polskie z 1919 roku na podstawie niemieckiego spisu ludności Śląska
z 1910 roku pokazywały, że ludność posługująca się językiem polskim na tym obszarze nie przekraczała
63%, a dla dużej grupy mieszkańców język nie był jednoznaczny z przynależnością do polskiego
narodu. Niemców lub Czechów miało być łącznie niespełna 25%, przy czym na obszarze Górnego
Śląska charakterystyczną tendencją etniczną było funkcjonowanie gmin niemal wyłącznie polskich,
niemieckich lub czeskich, co w praktyce uniemożliwiało powstanie rozwiniętych form współżycia
narodowościowo-etnicznego oraz pokojowe mieszanie się narodowości. Por. A. Dudziński, Polacy
na Śląsku z jedną mapą, Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, Lwów 1919, s. 7. Należy
ponadto zaznaczyć, że region Górnego Śląska był w okresie II RP zamieszkiwany także przez ludność
23
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W sierpniu 1919 roku Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego opracowało
ściśle tajny dokument pt. „Zarządzenia niemieckie w sprawie plebiscytu”,
prezentujący wiarygodne informacje na temat zorganizowanych działań niemieckich
w kwestii plebiscytu na Górnym Śląsku. W dokumencie pojawiły się informacje
mówiące o tym, że Niemcy zatrzymali w zarządzanych przez siebie więzieniach
w tym regionie ponad 5 tysięcy Polaków, a dużą część osób narodowości polskiej
zaczęli internować w Niemczech, aby „zmniejszyć tym samym ilość głosów i wpływ
polski na Śląsku plebiscytowym”. 27 W tekście dokumentu polecono interwencję
polityków polskich u rządów zwycięskiej koalicji, aby wymóc na rządzie niemieckim
wypuszczenie internowanych Polaków z regionu Górnego Śląska.28 Należy ocenić,
że w intencji państwa polskiego stało się zapobiegnięcie dalszemu internowaniu
obywateli polskich, którzy mogli bezpośrednio przyczynić się do osiągnięcia przez
Polskę lepszego wyniku głosowania.
We wrześniu 1919 roku NDWP opracowało kolejny raport monitorujący
działania Niemców w sprawie akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. W raporcie
stwierdzono, że na obszarze plebiscytowym nie może być mowy o przeprowadzeniu
swobodnego głosowania przez ludność, którą Niemcy planują poddać wpływowi
specjalnie przygotowanej do tego celu policji. Jedynym sugerowanym rozwiązaniem
przez NDWP jest w związku z powyższym wywarcie silniejszego wpływu na rządy
koalicyjne państw nadzorujących plebiscyt, aby zapobiegły aktom bezpośredniego
zmuszania ludności do opowiadania się za jedną z opcji w trakcie jego trwania. 29
Podany przykład pozwala lepiej zrozumieć naturę zagrożenia i ścierania się opcji
polskiej oraz niemieckiej na obszarze plebiscytowym na Górnym Śląsku. Zagrożenie
z perspektywy II RP polegało na wywieraniu przez Niemców wpływu na
niezdecydowaną ludność przy pomocy środków przymusu bezpośredniego.
W styczniu 1920 roku Oddział II przygotował opracowanie na temat niemieckiej
propagandy plebiscytowej na obszarze Górnego Śląska, zagrażającej realizacji
sprawy polskiej. Wśród praktycznych przejawów zagrożenia dla II RP w dokumencie
wymieniono następujące:30
 przysposobienie do akcji plebiscytowej niemieckich organizacji policyjnych,
w
tym
zwłaszcza
Sicherheitspolizei
(Policji
Bezpieczeństwa),

określaną mianem Górnoślązaków (Ślązaków). Traktowano ich jako grupę etniczną o odrębnej
tożsamości kulturowej od polskiej i niemieckiej, ale z racji dziejowego zamieszkiwania na kulturowym
pograniczu zaznajomioną doskonale z kulturą Polski, Niemiec oraz Czech, a także posługującą się
specyficznym językiem gwarowym, czerpiącym zarówno z języków słowiańskich, jak i z niemieckiego.
Więcej na temat historycznych podstaw kształtowania świadomości narodowej opisywanej grupy
etnicznej zob. M. Siuciak, Historyczne podstawy świadomości narodowej Ślązaków, „Białostockie
Archiwum Językowe”. 2011, nr 11, s. 223-233. Niemieckie koła polityczne i wojskowe, planując działania
na rzecz plebiscytu na Górnym Śląsku, uwzględniały oddziaływanie zarówno na Niemców, Polaków,
jak i Ślązaków, aby skłonić przedstawicieli tych grup do opowiedzenia się za oczekiwanym przez
Niemców rezultatem głosowania.
27
Pismo NDWP z dnia 8 sierpnia 1919 roku pt. Zarządzenia niemieckie w sprawie plebiscytu, Archiwum
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/46 (styczeń – sierpień 1919)
28
Ibidem
29
Raport NDWP z dnia 10 września 1919 roku w sprawie polityki niemieckiej na obszarze plebiscytowym
wraz z załącznikami, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/47 (sierpień –
grudzień 1919)
30
Opracowanie Oddziału II NDWP z dnia 24 stycznia 1920 roku pt. Niemiecka propaganda plebiscytowa
na Górnym Śląsku, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/48 (grudzień
1919 – marzec 1920)

135
______________________________________________________________________








Einwohnerwehren, Grenzpolizei (Policji Granicznej) i Landespolizei (policji
krajowych);
wspieranie przez Niemiecki Komisariat Plebiscytowy cywilnych organizacji
niemieckich zaangażowanych w propagandę plebiscytową, na czele z Free
Vereiningun zum Schutze Oberschlesiens,31 a także Bund der Heimattreuen
Schlessien und Ost-Preussen;32
zainicjowanie akcji koncentracji wojska niemieckiego na całym pograniczu
polsko-niemieckim w bliskiej odległości od Górnego Śląska;33
przeznaczanie olbrzymich sum pieniężnych na opłacenie pracy płatnych
agitatorów na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Niemiec (w samym
powiecie bytomskim miało działać wówczas około 350 takich agitatorów); 34
uprawianie propagandy ustnej na rozmaitych zebraniach domowych
z różnymi grupami społecznymi na Górnym Śląsku;
wydawanie szeregu antypolskich pism, odezw, broszur i plakatów, zarówno
w języku niemieckim, jak i polskim, a także uprawianie antypolskiej

Na bazie tej organizacji końcem 1919 roku powstał też Związek Górnoślązaków Wiernych Ojczyźnie
(Verband Heimattreuer Oberschlesier). Zob. W. Zeliński, Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa
na Górnym Śląsku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, s. 59. Obie organizacje
traktowano w prasie śląskiej z okresu II RP jako tajne niemieckie organizacje bojowe powołane do
terroryzowania ludności polskiej na Górnym Śląsku. Por. Aut. Zbior., Wierni ojczyźnie, „Górnoślązak”.
1920, nr 254, s. 1
32
Organizacja ta, z siedzibą we Wrocławiu, zajmowała się według danych posiadanych przez Oddział II
NDWP ściąganiem z Rzeszy ludności niemieckiej urodzonej na Górnym Śląsku na czas głosowania
oraz udzielaniem im niezbędnej w tym czasie pomocy materialnej, z bezpłatnym przejazdem koleją
oraz noclegiem i utrzymaniem włącznie. Por. Opracowanie Oddziału II NDWP z dnia 24 stycznia 1920
roku pt. Niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku, Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/48 (grudzień 1919 – marzec 1920). W czerwcu tegoż roku do
Podsekretarza Stanu w MSZ zwrócił się niejaki hr. Oberndorff z żądaniem ułatwienia Niemcom akcji
przewozu ludności niemieckiej urodzonej na Górnym Śląsku a zamieszkującej na tzw. „terenach
północnych”, czyli w Prusach Wschodnich i północnej części kontynentalnych Niemiec. Żądanie
obejmowało, aby Polacy przepuścili przez 14 dni przed terminem plebiscytu i przez 14 dni po jego
przeprowadzeniu po 7 par pociągów dziennie. Miało to pozwolić w ocenie strony polskiej
na przewiezienie nawet do 80 tysięcy ludzi. W piśmie do Naczelnika Państwa autor komunikatu wyraził
obawę, że kontakt niemiecki ma na celu uzyskanie zgody na połączenie koleją z Prusami Wschodnimi,
aby przewieźć niemiecką ludność w celu zmobilizowania jej tam z siłami pruskimi przeciwko Polsce na
wypadek ewentualnej porażki plebiscytowej Niemców na Górnym Śląsku. Por. Pismo Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do Naczelnika Państwa z dnia 14 czerwca 1920 roku
pt. Sprawy plebiscytowe, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/49 (marzec
– lipiec 1920)
33
Przy czym akcja ta miała być prowadzona na szerszym pograniczu, o czym mogą świadczyć
przekazane Oddziałowi II NDWP informacje o tym, że w połowie lipca 1920 roku Niemcy sformowali już
około 200 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stanowić swoisty kordon ochronny dla niemieckiej sprawy
plebiscytowej na Górnym Śląsku. Zbrojne dążenia niemieckie objęły tereny Wielkopolski oraz Dolnego
Śląska, jako że polski wywiad wojskowy został poinformowany o przybyciu dużych oddziałów
niemieckiej artylerii między innymi w okolice wielkopolskiego Flatau (dzisiejszy Złotów) oraz
dolnośląskiego Glogau (obecnie Głogów). Por. Pismo gen. ppor. Hallera do Oddziału II NDWP z dnia
12 lipca 1920 roku pt. Koncentracja wojsk niemieckich na granicy polskiej, Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/49 (marzec – lipiec 1920)
34
Państwo polskie prowadziło działania kontrwywiadowcze celem przechwycenia wielu takich agitatorów,
o czym może świadczyć dla przykładu zachowana w archiwaliach wzmianka na temat aresztowania
płatnego agenta w służbie Niemiec, niejakiego Gabrylewicza. Był on polskim działaczem plebiscytowym
na Górnym Śląsku oraz byłym członkiem Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku. Por.
Pismo Adjutantury Generalnej do ppłk. dr. Krzemienskiego z dnia 4 marca 1920 roku pt. Plebiscyty
na Śląsku – pismo przesyłające prośbę o przesłuchanie Gabrylewicza, Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/48 (grudzień 1919 – marzec 1920)
31
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propagandy w prasie lokalnej, na przykład w pismach „Mitteilungen”, „Der
Schwarze Adler”, „Schlessische Volkszeitung”, „Oberschlessier”, czy
polskim piśmie „Dzwon”.
W monitorowanie zagrożenia niemieckiego dla polskiej akcji plebiscytowej na
Górnym Śląsku włączona została także Ekspozytura Nr 4 Oddziału II NDWP
w Krakowie. Końcem lipca 1920 roku przekazała ona raport, z którego wynikało, że
działania niemieckie w opisywanym regionie cechowały się już otwartą brutalnością
i terrorem, a państwo polskie nie było przygotowane na skuteczne poradzenie sobie
z licznymi przejawami takich działań. Z Prus Wschodnich i Danii sprowadzano
członków bojówek plebiscytowych, których opłacano z Berlina. Niemcy dopuścili się
nawet podminowania części obszaru Górnego Śląska, przygotowując się na
ewentualne utworzenie zachodnio-górnośląskiego frontu. Nierzadkie było również
wykorzystywanie przez niemiecką prasę agitacyjną treści nawiązujących do
bolszewickiej ofensywy podczas ciągle trwającej wojny Polaków z bolszewikami.
Rozwijano równocześnie niemiecką agitację na kolei, co skłoniło górnośląską
dyrekcję kolejową do wydania rozporządzenia w przedmiocie zagrożenia
wydaleniem wszystkich pracowników zaangażowanych w tego rodzaju działania
propagandowe. Rozporządzenie pozostało jednak wyłącznie na papierze i nie
utrudniło Niemcom pozyskiwać przy pomocy dużych sum kolejnych członków do
sprawy plebiscytowej. Latem 1920 roku nasilił się terror członków Sicherheitspolizei
wobec pojedynczych działaczy polskich, a także mnożyły się napady na członków
komitetów plebiscytowych oraz zebrań organizowanych przez Polaków na Górnym
Śląsku.35 Przywołane fakty mogą świadczyć o brutalizacji od lata 1920 roku
niemieckiej akcji przygotowawczej do pomyślnego dla Republiki Weimarskiej
rozstrzygnięcia plebiscytu na Górnym Śląsku.
Niezwykle interesującym faktem przekazanym przez krakowską Ekspozyturę
Oddziału II w lipcu 1920 roku było pozyskanie przez Niemców na Górnym Śląsku
części ludności żydowskiej, która uchylała się od obowiązku poboru do polskiej
armii. Członkom Ekspozytury nie udało się ustalić dokładnej liczby żydowskich
agitatorów, choć padło określenie, że było ich wielu. Niemcy chętnie przyjmowali
Żydów do pracy w kopalniach, oferując im schronienie, aby wykorzystać tę grupę
społeczną do dezintegrowania środowisk II RP na Górnym Śląsku. Ustalono
ponadto, że tylko w jednym dniu, tj. 23 lipca, polskiej policji udało się zatrzymać
na dworcu kolejowym w Gliwicach 23 Żydów chętnych do rozpoczęcia agitacji
na rzecz Niemiec.36
Przykładem bezpośredniego nękania prominentnych działaczy na rzecz sprawy polskiej podczas akcji
plebiscytowej na Górnym Śląsku było dokonanie dnia 20 lipca 1920 roku przez niemiecką bojówkę
napadu na biuro adwokata Rostka w Raciborzu, zakończonego jego pobiciem i zdemolowaniem
mieszkania. Tydzień później bojówki niemieckie pobiły członków Oberschlesische Volkspartei, którzy
zebrali się w Gliwicach celem zamanifestowania poparcia dla sprawy polskiej. W przywołanym
dokumencie pojawiła się też krytyka pod adresem polskiej organizacji zwalczania podobnych aktów
terroru ze strony Niemców na obszarze Górnego Śląska. Kierownik krakowskiej Ekspozytury Oddziału
II NDWP pisał: „Wielkie braki wykazuje też polska organizacja bojowa, która swą bezczynnością
pozwala Niemcom na terroryzowanie ludności nam sprzyjającej, co bardzo ujemnie wpływa na całą
akcję polską”. Raport polityczny Ekspozytury Oddziału II NDWP z dnia 29 lipca 1920 roku, Archiwum
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/49 (marzec – lipiec 1920)
36
Ibidem. W archiwaliach zachowała się notatka świadcząca o wybiórczym działaniu polskiej policji w tym
względzie, krytykująca przyznawanie przepustek dużej części ludności żydowskiej gromadzącej się
w lipcu 1920 roku przed budynkiem dworca kolejowego w Katowicach rzekomo w oczekiwaniu na
bliskich. Wiele z tych osób miało być dezerterami z polskiej armii pozostającymi na usługach
35
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Latem 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych w piśmie do Prezydium
Rady Ministrów podkreśliło szczególne znaczenie planowanego plebiscytu na
Górnym Śląsku na podstawy przyszłej państwowości polskiej. Departament VI MSW
przedstawił w piśmie propozycję pozyskania około 100 tysięcy inwalidów Górnego
Śląska oraz ponad 30 tysięcy wdów po żołnierzach poległych, aby agitowali na rzecz
sprawy polskiej w opisywanym regionie. W piśmie padła też propozycja utworzenia
mającego działać w Warszawie subkomitetu plebiscytowego dla Górnego Śląska
celem usystematyzowania i stworzenia struktur dla wspomnianej agitacji.
Podstawowym zadaniem subkomitetu miało być „wypracowanie w ogólnym zarysie
planu akcji plebiscytowej wśród inwalidów Górnego Śląska i kontrola nad
szczegółowym wykonaniem tego planu przez organ wykonawczy według potrzeb
miejscowych”.37 Pomysł powołania subkomitetu w połączeniu ze współpracą
ze Związkiem Inwalidów Wojskowych RP bazował na dwóch głównych
uzasadnieniach. Pierwszym były dostrzeżone przez MSW tendencje patriotyczne
inwalidów wojennych i ich organizacji podczas wojny polsko-bolszewickiej. Drugim
była postawa tej masy społecznej zamanifestowana podczas I powstania śląskiego
z sierpnia 1919 roku.38
Raportowany
Naczelnemu
Wodzowi
przez
generała
Tadeusza
Rozwadowskiego czas od 14 do 23 sierpnia 1920 roku świadczył o nasileniu
niemieckiej akcji godzenia w plebiscytową sprawę Polską na Górnym Śląsku.
Niemieccy kolejarze sabotowali transporty francuskich wojsk mających pomóc armii
polskiej w walce z bolszewikami, prowadząc na przykład do zderzenia pociągu
z francuskim wojskiem z pustą lokomotywą pozostawioną na torach w Gliwicach.
Niemieckie związki zawodowe oraz organizacje socjalistyczne zorganizowały z kolei
niemieckiego wywiadu wojskowego i służb policyjnych przygotowujących się na pomyślne
rozstrzygnięcie plebiscytu na Górnym Śląsku. Więcej na ten temat zob. Pismo urzędnika Pocztowej
Kasy Oszczędności, Kęszyckiego do NDWP z dnia 7 lipca 1920 roku pt. Informacje o sytuacji
na pograniczu Górnego Śląska, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/49
(marzec – lipiec 1920). Uwzględniając późniejsze wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku, można
stwierdzić, że działania niemieckie przyniosły oczekiwane rezultaty, ponieważ zdecydowana większość
Żydów opowiedziała się za utrzymaniem Górnego Śląska w granicach terytorialnych państwa
niemieckiego. Zob. B. Kubit, Rabini gliwiccy, Materiały z konferencji pt. „Żydzi gliwiccy”
przeprowadzonej przez Muzeum w Gliwicach dnia 17-18 listopada 2005, (red.) B. Kubit, Muzeum
w Gliwicach. Gliwice 2006, s. 131
37
List Ministerstwa Spraw Wojskowych do Prezydium Rady Ministrów w sprawie akcji plebiscytowej na
Górnym Śląsku z dnia 11 sierpnia 1920 roku, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce,
teczka: 701/1/58 (Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty)
38
Wykorzystanie stosunkowo silnej masy społecznej, którą byli inwalidzi wojenni na Górnym Śląsku,
wpisywało się w politykę państwa polskiego, aby starać się aktywizować grupy społeczne mogące
realnie wpłynąć na wynik plebiscytu. Warto pamiętać o tym, że Niemcy dobrze orientowali się w sprawie
inwalidów wojennych RP i ich zorganizowanej działalności na Górnym Śląsku. Rozpoczęli nawet
kampanię dezinformacyjną wśród tej grupy społecznej rozprzestrzeniając fałszywe informacje, jakoby
Polska przygotowywała się do wstrzymania wypłat rent inwalidzkich. W takich okolicznościach nie może
dziwić kontrofensywa informacyjna ze strony państwa polskiego w odniesieniu do opisywanej grupy
społecznej, której pomysł po raz pierwszy wyszedł z Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pomysł ten
został poparty przyznaniem na realizację wspomnianego wcześniej celu kwoty 3 mln marek
niemieckich. Por. W. Karuga, Organizacja Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska,
Instytut Śląski. Opole 1966, s. 25. Warto dodać, że Niemcy mieli przeznaczyć kwotę aż 100 milionów
marek niemieckich na agitację polityczną wśród inwalidów wojennych pochodzenia polskiego
na Górnym Śląsku. Zob. List Ministerstwa Spraw Wojskowych do Prezydium Rady Ministrów w sprawie
akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku z dnia 11 sierpnia 1920 roku, Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/1/58 (Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty,
sprawozdania, raporty)
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strajk generalny wobec odezwy polskiego rządu o potrzebie zwiększenia załogi
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku. Próbie
destabilizowania sytuacji społecznej na Górnym Śląsku towarzyszyła działalność
bojówek i tajnych organizacji, które miały ponadto unieszkodliwiać polskie władze
plebiscytowe. Po raz kolejny podkreślono szczególny wpływ organizacji
Sicherheitspolizei na ataki na ludność polską mieszkającą w opisywanym regionie.
Dochodziło też do ataków na siedziby redakcji polskich gazet o dużym zasięgu
oddziaływania na masy społeczne na Górnym Śląsku. 39 Istotny wpływ
na wywoływanie przez Niemców zamętu na Górnym Śląsku w sierpniu 1920 roku
miało podsycanie nastrojów ekstremistycznych w związku z planowaną wygraną
wojsk bolszewickich nad Polską. Rząd niemiecki chętnie wspierał finansowo taką
propagandę, aby osłabić tendencje zjednoczeniowe na obszarze Górnego Śląska. 40
W raporcie sytuacyjnym Dowództwa Obrony Plebiscytu, obejmującym opis
wydarzeń od 4 do 7 marca 1921 roku, pojawiło się wiele interesujących informacji
świadczących o nasileniu niemieckiego zagrożenia dla polskiej sprawy
plebiscytowej na Górnym Śląsku w przededniu samego głosowania. Wpływ
niemieckiej agitacji wzrósł szczególnie w północnych powiatach regionu, a polityka
terroryzowania ludności cywilnej została wzmożona. Niemcy wykorzystywali różne
techniczne środki agitacji, w tym rozklejanie na oknach wystawowych afiszów
i odezw do ludności, umieszczanie haseł propagandowych wewnątrz dworców
kolejowych, jak również organizowanie ochotniczych sił porządkowych w celu
utrudniania organizacji polskich wieców w miastach powiatowych na Górnym
Śląsku. Stronie polskiej udało się ponadto odkryć znajdujące się w Wielkich
Strzelcach duże składy niemieckiej broni oraz plan operacyjny niemieckiej
organizacji wojskowej w sprawie możliwej akcji na obszarze plebiscytowym. Z planu
wynikało, że Niemcy przygotowywali się na uderzenie w dniu głosowania
w przypadku poniesienia porażki plebiscytowej.41

W Rybniku ciężko ranny został polski komisarz plebiscytowy dr Różański, natomiast w Katowicach
w wyniku starć niemieckich bojówek złożonych w dużej mierze ze studentów lokalnych uczelni
z francuską kawalerią łączna liczba poszkodowanych wyniosła 29 zabitych oraz 70 rannych. Ponadto
niemiecki tłum zamordował zasłużonego polskiego lekarza dr. Mielęckiego oraz zdemolował siedzibę
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Katowicach mieszczącą się w hotelu „Deutsches Haus”.
Doszło również do dewastacji redakcji dwóch polskich gazet, tj. „Gazety Robotniczej” oraz „Gazety
Ludowej”. Niemieckie gwałty na ludności polskiej doprowadziły do masowego strajku polskich związków
zawodowych, które ogłosiły bojkot pracy w kopalniach górnośląskich w powiatach przygranicznych
z Polską. Por. Pismo gen. Tadeusza Rozwadowskiego do Głównej Kwatery Naczelnego Wodza z dnia
28 sierpnia 1920 roku pt. Zestawienie wiadomości o wypadkach na Górnym Śląsku, Archiwum Instytutu
Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/49 (marzec – lipiec 1920)
40
Ibidem oraz Międzynarodowe aspekty wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Antologia tekstów
historycznych, oprac. M.M. Drozdowski, Typografika. Warszawa 1996, s. 58
41
Raport sytuacyjny z terenu plebiscytowego Górnego Śląska z dnia 4 kwietnia 1921 roku opracowany
przez Dowództwo Obrony Plebiscytu do Ministerstwa Spraw Wojskowych, Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/51 (grudzień 1920 – marzec 1921). Przy czym koncentracja
wojsk niemieckich w regionie przygranicznym była wyjaśniana przez stronę polską jako skutek
nałożenia się dwóch czynników. Pierwszym była chęć utrzymywania pogotowia na wypadek
spodziewanego przez Berlin ataku polskiego na Niemców, drugim z kolei dążenie do przygotowania się
wobec sytuacji, która wytworzy się bezpośrednio przed dniem plebiscytu, jak i po jego przeprowadzeniu
w obliczu zwiększenia napięć pomiędzy narodami. Por. Pismo Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego,
Kulińskiego do Adjutantury Generalnej z dnia 12 marca 1921 roku pt. Sytuacja polityczno-wojskowa
w związku z Konferencją Londyńską i plebiscytem na Górnym Śląsku, Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/51 (grudzień 1920 – marzec 1921)
39
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Wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku z dnia 20 marca 1921 roku nie były
korzystne dla Polski, gdyż prawie 2/3 regionu znalazło się pod administracją Niemiec
w związku z faktem, że niespełna 707 tysięcy osób opowiedziało się za pozostaniem
regionu w granicach tego państwa, a tylko ponad 479 tysięcy – za przyłączeniem go
do Polski. Państwo polskie uzyskało jednak powiaty i miasta z silnie
uprzemysłowionymi zakładami produkcyjnymi, między innymi Katowice, Tarnowskie
Góry, Lubliniec, Mysłowice, Rybnik oraz Żory. Wyniki plebiscytowe nie zostały
potraktowane jako zadowalające dla Polski, co było przyczyną wybuchu dwóch
kolejnych powstań śląskich – w sierpniu 1920 roku i w maju 1921 roku.42 Po tym
ostatnim dokonano zmian granicy polsko-niemieckiej, która w całym okresie II RP
pozostawała przedmiotem sporu oraz postaw rewizjonistycznych ze strony
Niemiec.43 Wyniki plebiscytu nie przerwały próby czasu, co doskonale uwidocznił
wybuch II wojny światowej.
Podsumowanie
Podsumowując treści przedstawione w artykule, należy przedstawić kilka
głównych wniosków. Należą do nich następujące stwierdzenia:
1. Porażka plebiscytowa Polski na Warmii i Mazurach była wypadkową
nałożenia się szczególnie zróżnicowanych form niemieckiej agitacji,
propagandy oraz prześladowań i ucisku ludności polskiej w połączeniu
z brakiem dostatecznej ingerencji władz II RP w kształtowanie procesów
integracyjnych Mazurów z Polakami.
2. Godzenie przez Niemców w polską sprawę plebiscytową na Górnym Śląsku
obejmowało agitację i propagandę skierowaną w stronę różnych środowisk
społecznych, nierzadko przy użyciu środków przymusu bezpośredniego
wobec miejscowej ludności polskiej i specyficznej mniejszości
Górnoślązaków.
3. Niemieckie działania na obszarach plebiscytowych w latach 1919-1921 były
koordynowane zarówno przy udziale środowisk politycznych, wojskowych,
jak i ochotniczych organizacji społecznych, co stwarzało istotne szanse
osłabienia polskiej sprawy plebiscytowej.
Przedstawione argumenty pozwalają opowiedzieć się za pozytywnym
rozstrzygnięciem postawionej tezy o tym, że w latach 1919-1921 Niemcy
podejmowali zróżnicowane działania mające doprowadzić do osiągnięcia przez nich
korzystnych rozstrzygnięć plebiscytowych kosztem państwa polskiego. Działania te
przyjmowały bardzo często postać otwartej dyskryminacji, terroru oraz
szykanowania ludności polskiej. Uczestnictwo środowisk politycznych, wojskowych
i cywilnych w masowej akcji germanizacyjnej przyniosło najbardziej oczekiwany dla
Niemców skutek na Warmii i Mazurach. Państwu niemieckiemu nie udało się
Faktyczne ogłoszenie przez polski rząd wyników plebiscytu jako zwycięstwa należy zatem traktować
w charakterze oddziaływania propagandowego w odpowiedzi na analogiczny przekaz propagandowy
ówczesnego rządu niemieckiego. Por. M. Wrzosek, Działania bojowe trzeciego powstania śląskiego
3 maja – 5 czerwca 1921 r., „Studia Podlaskie”. 2003, t. 13, s. 24
43
Rewizjonizm niemiecki w sprawie Górnego Śląska był podsycany już w pierwszych miesiącach
od zakończenia głosowania. W ocenie NDWP, cała praca niemiecka z wyjątkiem jednej gazety „Freiheit”
dążyła do ukazania sprzeczności podziału Górnego Śląska z postanowieniami traktatu wersalskiego,
propagując ideę walki o powrót regionu do niemieckiej macierzy. Por. Opracowanie NDWP z dnia
16 kwietnia 1921 roku pt. Stanowisko niemieckie wobec wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku,
Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, teczka: 701/2/52 (kwiecień – sierpień 1921)
42
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co prawda zrealizować postulatu pełnego przyłączenia Górnego Śląska do Niemiec,
ale podjęte działania o antypolskim charakterze przyniosły szereg spodziewanych
rezultatów, co było widoczne na przykładzie ogólnego wyniku plebiscytu w tym
regionie.
Streszczenie
W artykule podjęto próbę zbadania przesłanek świadczących o tym, że
działania niemieckie w latach 1919-1921 zagrażały polskiej sprawie plebiscytowej
zarówno na Warmii, Mazurach i Powiślu, jak i na Górnym Śląsku. Przyjęto tezę,
zgodnie z którą: w latach 1919-1921 Niemcy podejmowali zróżnicowane działania
mające doprowadzić do osiągnięcia przez nich korzystnych rozstrzygnięć
plebiscytowych kosztem państwa polskiego.
Odniesienie się do postawionej tezy wymagało przeprowadzenia kwerendy
opartej zarówno na analizie materiałów archiwalnych, jak i piśmiennictwa
w przedmiocie akcji plebiscytowej z lat 1920-1921 oraz przygotowań do tej akcji
ze strony przede wszystkim Niemiec. Zagrożenie niemieckie stało się głównym
wyznacznikiem selekcji i wyboru wiarygodnych źródeł archiwalnych oraz
piśmiennictwa zawartego w wydawnictwach zwartych, także ciągłych. W artykule
wykorzystano szereg dokumentów zgromadzonych w Archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce w zespole Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza.
Przedstawione treści pozwoliły ustalić praktyczne przejawy niemieckiego
zagrożenia polskiej sprawy plebiscytowej, a przy okazji również bezpieczeństwa
wewnętrznego II Rzeczypospolitej. Udało się ustalić złożony charakter
i zróżnicowany zakres realizowanych przez Niemców akcji antypolskich, które miały
skutkować niższymi wynikami głosowań w plebiscytach po stronie Polaków.
Słowa klucze: bezpieczeństwo II RP, plebiscyt, Warmia i Mazury, Górny Śląsk,
Niemcy
Summary
The article attempts to investigate indications that the German activities in the
years 1919-1921 threatened the Polish plebiscite on both Warmia, Mazury
and Powisle, and in Upper Silesia. They accepted the thesis, according to which, in
1919-1921, Germany undertook different actions aiming to achieve their favorable
decisions plebiscite at the expense of the Polish state.
The reference to the thesis required a query based on both the analysis
of archival materials and literature concerning the plebiscite action of the 1920-1921
and the preparations for this action mainly from Germany. The threat of German
became the main determinant of selection and reliable archival sources
and references contained in the releases compact, also continuous ones. The article
uses a number of documents stored in the Archives of Jozef Pilsudski Institute
of America in a team Adiutantura General-in-Chief.
The contents allowed to establish practical manifestations of the German threat
case Polish plebiscite and the internal security of the Second Republic. They
managed to establish a complex and diverse range of actions carried out by the
German anti-Polish, which had led to lower results of voting in the polls after the
Poles.
Key words: the safety of the Second Republic, plebiscite, Warmia and Mazury,
Upper Silesia, Germany
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Aneta CHRZĄSZCZ, Zbigniew CIEKANOWSKI
Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO
Wstęp
Obecne pojmowanie bezpieczeństwa wskazuje na odejście od wąskiego
odbierania tej problematyki, wyłącznie w kontekście zagrożeń militarnych, na rzecz
szerokiego jego pojmowania jako działalności na rzecz zapewnienia działania oraz
zapewnienia warunków do rozwoju i świadomości bezpieczeństwa ludności.
Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie kraju powinny tworzyć
wartości podlegające specjalnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają
wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa należy zaliczyć przede wszystkim
sprawne funkcjonowanie służb porządku publicznego, organów ścigania, skutecznie
działający wymiar sprawiedliwości, a także zdolność do efektywnego
prognozowania przewidywanych zagrożeń przestępczością i innymi zjawiskami
patologicznymi. Najważniejszym zadaniem państwa jest więc stworzenie rozwiązań
organizacyjno-prawnych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno
zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przez pojęcie bezpieczeństwa państwa należy
rozumieć, nie tylko sprawy związane ze strzeżeniem porządku prawnego
określonego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lecz również ochronę życia,
zdrowia i mienia obywateli oraz majątku ogólnonarodowego przed bezprawnymi
zamachami ze strony agresora czy przestępcy.
Zapewnienie bezpieczeństwa rozumianego jako stan braku zagrożenia,
spokoju i pewności, jest pierwotnym celem każdego człowieka. Każdy człowiek jak
również grupa społeczna, czy państwo starają się oddziaływać na własne otoczenie
w taki sposób, by wyeliminować bądź minimalizować wszelakiego rodzaju
niebezpieczeństwa, których źródłem jest natura czy drugi człowiek. Bezpieczeństwo
jest potrzebą podmiotową, dotyczy rożnego rodzaju podmiotów, od jednostek po
duże środowiska społeczne. Bezpieczeństwo jest potrzebą egzystencjalną,
związaną z istnieniem danego podmiotu. Bezpieczeństwo jest jednym
z najpowszechniejszych pojęć używanych w życiu codziennym, jak również
w organizacji, w działaniu życia społecznego i państwowego, a także w nauce.
1. Współczesny wymiar bezpieczeństwa
Zagadnienie bezpieczeństwa stało się współcześnie obiektem głębokich, jak
również wielowymiarowych analiz badawczych wielu dyscyplin naukowych
zdynamizowanych przez historyczne doświadczenia XX wieku. W naukach
przyrodniczych identyfikowane są pierwotne procesy progresu i regresu materii
ożywionej. W naukach technicznych chodzi o analizę procesów produkcji
i modernizacje. W naukach społecznych istotne jest heurystyczne badanie
ogólnikowych i niezbędnych faktów powiązanych z procesami integracji
i dezintegracji jednostkowej i grupowej egzystencji. Kierunek rozwoju stanów
bezpieczeństwa wynika bezpośrednio z obecnych fenomenów kulturowych,
z identyfikacji coraz większej ilości źródeł zagrożeń od stricte militarystycznych
(terrorystycznych), przez zagrożenia społeczne, cywilizacyjne, kulturowe i etyczne.
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Znakiem rozpoznawczym obecnych rozważań nad bezpieczeństwem jest lęk przed
zagrożeniami, obawa przed ujemnymi ingerencjami w wewnętrzny i społeczny bieg
życia, niepewność wynikająca z braku ewentualnych możliwości zaspokojenia
fundamentalnych potrzeb. Paradoksalnie człowiek współczesny nie tylko odczuwa
strach przed potęgą militarnych środków masowej zagłady, przed aktami
terrorystycznymi, przed sporami zbrojnymi, które nadal wybuchają w różnych
rejonach świata, lecz coraz częściej obawa wynika z ujemnych konsekwencji
rozwoju cywilizacyjnego, z całym spektrum procesów rozpadów społecznych,
kulturowych czy etycznych. Brak bezpieczeństwa w dosłownym tego słowa
znaczeniu , to brak wewnętrznej (personalnej) i zewnętrznej (strukturalnej) harmonii
,porządku, i pokoju. Wszechobecny niepokój i chroniczny brak stabilizacji
subiektywnie wzmacnia moc działań i zjawisk negatywnych we współczesnym
świecie. Zatem bezpieczeństwo jako złożona kategoria bytów społecznych, jako
przedmiot dociekań badawczych, ale przede wszystkim jako teleologia trwania
i rozwoju, staje się obecnie ważną poznawczo kwestią.1
Dociekaniom, a także naukom nad bezpieczeństwem podlegają rzeczy,
zjawiska, zdarzenia, które dotykają fenomenu istnienia, przetrwania, doskonalenia
i rozwoju, oraz ich związki z dysydenckimi wobec bezpieczeństwa zagrożeniami.
Za pomocą nauki człowiek usiłuje dążyć do minimalizacji zagrożeń, ale nauka także
otwiera nowe możliwości deprecjonowania życia w kategorii fizycznej i jakościowej.
Nauka może służyć do bezpośredniego ratowania i ochrony życia, ale również
współcześnie umożliwia totalną anihilację wszelkiego istnienia. Stąd krytyka
poznania naukowego i jego teoretyczno-praktycznych skutków nie jest obecnie
rzadkością. Ma to miejsce między innymi w refleksji nad skutkami rozwoju
biotechnologii. Postępujące atrybuty rozumu, implikujące rozwój teleologicznie
ukierunkowany na osiąganie wyższych poziomów szczęścia, jednostronnie
ujmowane, mogą stać się źródłem lęku, niepokoju, zagrożeń i w konsekwencji braku
bezpieczeństwa. Jednym z zasadniczych motorów napędowych historii ludzkości
jest rozwój nauki i techniki, który w dużej mierze decyduje o strukturze
społeczeństwa. Nie ma jednak gwarancji, że rozwój techniki zawsze będzie
prowadził do korzystnych wyników światopoglądowych.2
W świecie nauki coraz wyraźniej zarysowują się epistemologiczne paradoksy,
również w obszarze badań nad bezpieczeństwem. Nauka dała początek realnym
zagrożeniom życia, ale też z pomocą nauki człowiek próbuje je przezwyciężyć.
Nasuwa się wniosek, iż nauka stała się bazowym składnikiem ludzkiej aktywności
zarazem w jej pozytywnych, jak i negatywnych wymiarach. Kwestia bezpieczeństwa
usytuowana jest na granicy dwóch sfer dyskursu naukowego. Z jednej strony nauka
staje się źródłem zagrożeń, z drugiej strony tylko z pomocą nauki można te
zagrożenia zniwelować. To dialektyczne ujęcie jest zewnętrzną osnową procesu
naukowej analizy bezpieczeństwa, natomiast wewnętrzną celowością tego pojęcia
i jego obszaru znaczeniowego jest dialektyka wojny i pokoju. Człowiek uwikłany
w nierozwiązalną dialektykę bezpieczeństwa zmuszony jest do zmagania się
ze skutkami rozwoju świata bytów techniki, których jest samodzielnym twórcą. Nauki
szczegółowe ukazują rolę podmiotu w postępie nauk. Aby można było kontrolować
proces postępu technologicznego, niezbędna okazuje się płaszczyzna badawcza
1
2

T. Bąk, Z. Ciekanowski, Teorie bezpieczeństwa. Jarosław 2012, s. 16
Ibidem, s. 18
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naukowej wiedzy o bezpieczeństwie, w tym wiedzy o wojnie, a także pokoju.
Teleologia bezpieczeństwa, która opiera się na naukach szczegółowych tworzy
subdyscypliny, których treścią są zagadnienia produkcji, eksploatacji, konstrukcji,
dekonstrukcji, integracji i dezintegracji. Wśród nich na wyróżnienie zasługują te
dyscypliny naukowe, których przedmiotem badań jest wojna. Cel tychże badań nie
jest jednorodny, tzn. wojna sama w sobie nie jest celem scjentystycznych rozważań,
ale uzasadnia szersze pole dociekań naukowych, jakim jest ostateczność pokoju
i bezpieczeństwa. Jedną z dyscyplin naukowych, która zajmuje się badaniami
nad wojną, jest polemologia (polemos grec. wojna). Kwestie źródła, przedmiotu
i funkcji wojny, chociaż przedstawiają naczelny problem badawczy polemologii,
nie są jej głównym celowościowym paradygmatem. Rozstrzygającym celem badań
polemologicznych jest pokój oraz kwestia bezpieczeństwa personalnego
i strukturalnego. Bezpieczeństwo jest przedmiotem rozważań nauk szczegółowych.
Obszar tych badań coraz częściej ogranicza się do określonego wycinka
rzeczywistości, który nawiązuje do obszaru zainteresowań danej dyscypliny
naukowej. Większość rozważań nad bezpieczeństwem w naukach szczegółowych
można sprowadzić aktualnie w stronę nauk przyrodniczych, społecznych oraz
technicznych. Obecnie najczęściej bezpieczeństwo badane jest z punktu widzenia
przedmiotowego (strukturalnego). Badawczej analizie podlega określony obszar
bezpieczeństwa przedmiotowego, np. bezpieczeństwo militarne, polityczne,
społeczne, ekologiczne, ekonomiczne. Integracyjną podstawą dla rozważań
nad bezpieczeństwem jest osnowa podmiotowa. Przedmiotowym odpowiednikiem
tejże osnowy jest różnica strukturalna, ukazująca wielowymiarowość otoczenia
podmiotów np. otoczenie środowiska naturalnego, świat bytów społecznych oraz
świat bytów techniki. Nauki o bezpieczeństwie obejmują całokształt zagadnienia
bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym.3 W literaturze przedmiotu podmiotową
płaszczyznę bezpieczeństwa tworzą cztery wymiary: jednostkowy, grupowy,
narodowy oraz międzynarodowy. Obok podmiotowego i przedmiotowego wymiaru,
wyróżnić również można wymiar procesualny bezpieczeństwa. Chodzi
o identyfikację procesualnego kształtowania się pewności trwania i rozwoju danego
podmiotu. Wymiar procesualny jest prawidłowością relacji pomiędzy podmiotem
i jego otoczeniem, określającą potencjalność i realność kształtowania godnej formy
trwania. Pojęcie bezpieczeństwa rozpatrywane jest w dwóch ujęciach definicyjnych,
w ujęciu statycznymi dynamicznym (procesualnym). Definicje statyczne utożsamiają
bezpieczeństwo ze stanem podmiotu wolnego od zagrożeń. Wolność od zagrożeń
jest statyczną sytuacją, w której podmiot ma subiektywne poczucie oraz znajduje się
w obiektywnym otoczeniu określającym pewność jego trwania. Statyczna osnowa
objaśniająca występuje w definicjach bezpieczeństwa zamieszczonych w literaturze
leksykalnej. W Słowniku języka polskiego bezpieczeństwo definiuje się jako stan
niezagrożenia, spokoju, pewności. W innej statycznej interpretacji bezpieczeństwo
to stan duchowy bądź prawny w którym człowiek ma świadomość gwarancji,
podporę w drugiej osobie lub w sprawnie funkcjonującym systemie prawnym.
Bezpieczeństwo to fundamentalna potrzeba człowieka, której zaspokojenie daje
uczucie, gwarancje oraz szansę na doskonalenie. To sytuacja odznaczająca się

3

J. Kukułka (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie. Warszawa
1994, s. 35
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brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowia,
pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych.
Pojęcia dynamiczne uwypuklają procesową istotę bezpieczeństwa. Podmiot
regularnie formuje bezpieczeństwo personalne w zmiennym środowisku
strukturalnym. Bezpieczeństwo jest nieustającym spektrum motywacji i działań
na rzecz wzmacniania pewności trwania i rozwoju. Definicja statyczna jest
powiązana z negatywnym pojmowaniem bezpieczeństwa – to wolność od zagrożeń.
Definicja dynamiczna utożsamiana jest z pozytywnym pojmowaniem
bezpieczeństwa – to wolność do czynnego i teleologicznego modyfikowania
rzeczywistości ukierunkowana na przetrwanie i rozwój. Bezpieczeństwo – to proces,
to powtarzająca się zmiana ku temu, co trwa i rozwija się.4 Uściślając wcześniejsze
podejście metodologiczne, należy zaznaczyć, że definiowanie bezpieczeństwa
polega na syntetyzowaniu dwóch obszarów znaczeniowych – węższego
i szerszego, negatywnego i pozytywnego. W pierwszym znaczeniu harmonizacja
i metafizyczna pewność egzystencji wiąże się z „wolnością od”. W następującej
ciągłości człowiek wolny jest od zagrożeń płynących z instynktownie
zdeterminowanego działania, które mogą przyczynić się do zaprzestania ciągłości
oraz egzystencji. Negatywne rozumienie bezpieczeństwa, wyczerpało się
szczególnie w dobie rozkwitu cywilizacyjnego, który dzięki rozumnej naturze,
pozwolił człowiekowi na wyzwolenie się z determinizmu natury i wkroczenie na drogę
pozytywnej „wolności do”. Wolność negatywna determinuje wolność pozytywną, jest
jej ontologicznym fundamentem. Zmniejszenie bezpieczeństwa do negatywnej
swobody od zagrożeń warunkuje wąskie pojmowanie gwarancji trwania i rozwoju.
Jest to stan względnej harmonii, bez sporów i zagrożeń bezpośrednich, bez
ograniczeń i kryzysów. Wolność od zagrożeń determinuje statykę zaprzeczania
bodźcom negatywnym lub przybliża się tylko do ewentualności zapobiegania
wiadomym już zagrożeniom. Bezpieczeństwo o skojarzeniu negatywnym – to stan
braku zagrożeń.5
Pozytywna definicja bezpieczeństwa wykracza poza alternatywę ewaluacji
istnienia czy też nieistnienia zagrożeń. Niezależność wobec tego, co zagrażające,
tkwi w cechach, wartościach i celach podmiotu, który odzwierciedla swój stan
istnienia w szerszym ujęciu. Chodzi tu nie tylko i wyłącznie o opis stanu zagrożeń,
lecz także jednocześnie o prakseologiczne uwarunkowania gwarancji istnienia,
możliwość funkcjonowania podmiotów, ich równowagę, przetrwanie i rozwój.
Pozytywne ujęcie bezpieczeństwa mieści w sobie czynną potęgę zapobiegania
konfliktom, a także ich konsekwencjom. Pozytywna ciągłość bezpieczeństwa nie tyle
odnosi się do obiektywnego stanu braku zagrożeń, ale przedstawia opis zbioru cech
podmiotu, który istnieje w harmonii z otoczeniem i posiada właściwości bytu
bezpiecznego. W tradycji filozoficznej równoważnikiem bezpieczeństwa był ustalony
przez ideę „szczęścia” dobrostan, identyfikowany przez różnoraką metodologię jego
sprawiania. Dynamiczne skojarzenie bezpieczeństwa jest efektem lokacji
w hierarchii ludzkich potrzeb. Jeżeli bezpieczeństwo jest naczelną ludzką potrzebą,
to celem dążeń człowieka jest trwały, wolny od ryzyka stateczny rozwój.
Bezpieczeństwo w wymiarze filozoficznym utożsamiane jest z taką formą trwania,
która nadaje mu pozytywny sens, zapewnia trwanie, rozwój i przetrwanie. Chodzi
4
5
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o kształtowanie istnienia, które implikuje takie wymiary życia człowieka, jak: rozwój,
doskonalenie, niezależność, autonomię. Owa forma istnienia ma precyzyjny moralny
wymiar, ponieważ chodzi tu o godną egzystencję. Etymologia pojęcia
bezpieczeństwa personalnego warunkuje jego aksjologiczną ciągłość, choć nie
wyczerpuje się tylko i wyłącznie w wymiarze jednostkowym. Godnościowa ewaluacja
bezpieczeństwa dotyka także świata bytów społecznych, gdzie można mówić
o godności życia danej zbiorowości. Aksjologiczny stopień obszaru znaczeniowego
bezpieczeństwa obok politycznego, kulturowego i ekonomicznego, znajduje własne
odzwierciedlenie w głębokiej refleksji. Bezpieczeństwo nie jest ani pokojem, ani
wojną, lecz stanowi najogólniejszą syntezę stanów trwania bytów społecznych. Po
pierwsze, jest koordynacją pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi indywidualnymi
namiętnościami. Po drugie, jest stanem równowagi na arenie stosunków
społecznych. Pierwszy typ syntezy ma charakter wewnętrzny. Dokonuje się stałe
relacyjne wyważanie wartości egoizmu i altruizmu, agresji i spokoju, przemocy i jej
zaprzeczenia. Drugi typ syntezy można określić jako zewnętrzny, do którego należą
wszelkie uzgodnienia relacyjne na poziomie zbiorowości, z których najważniejsza
jest antynomia wojny i pokoju. O zbiorczym charakterze bezpieczeństwa dowodzą
także środki prowadzące do jego ustanawiania. Bezpieczeństwo można osiągać
poprzez siłę i porozumienie, ekspansję i integrację. Jest w takim razie efektem
oddziaływania postulatu pohamowania w tym co dobre i złe, silne i łagodne, oraz
ekspansywne. Taka interpretacja godnościowego propozycji trwania w antropologii
bezpieczeństwa wykazuje zestawienie do etycznej teorii „złotego środka”,
sformułowanej przez Arystotelesa. Wizja ta zaleca za każdym razem pośredni
kompromis między skrajnościami, który spełniałyby warunek dzielności moralnej.6
Tak pojmowane bezpieczeństwo odpowiada realistycznym i intuicyjnym
wyobrażeniom o dobrostanie, pewnej ataraksji, które w ostateczności warunkują
czysto antropologiczno-etyczną (godnościową) koncepcję bezpieczeństwa. Chodzi
nie tylko i wyłącznie o personalną identyfikację godnego życia, lecz także
o możliwość realizowania zasad i konwencji, które by nadawały „bezpieczny" status
jednostce wplątanej w zależności struktury społecznej. Wobec tego człowiek winien
nie tylko „odczuwać” prawdziwy stan bezpieczeństwa personalnego,
ale jednocześnie powinien mieć świadomość obiektywnie ewaluowanej bezpiecznej
egzystencji w wymiarze strukturalnym. U źródeł ogólnych obowiązków implikujących
stan bezpieczeństwa tkwi naczelny postulat zachowania życia. Jeśli jest on
spełniony, może w dalszej perspektywie formować godną formę trwania podmiotu.
Należy zaakcentować, że zachodzi tu proces dialektycznego wyłaniania się
bezpieczeństwa. Precyzując, godna forma trwania podlega procesowi ścierania się
ontologicznych przeciwności, których analizą jest bezpieczeństwo. Pewna forma
trwania o aksjologicznym pochodzeniu jest szczególnym zestawieniem tego,
co jednostkowe, i tego, co społeczne, w ścisłym ze sobą związku. Bezpieczeństwo
personalne i strukturalne wykracza poza bazowe cechy bytów jednostkowych
i społecznych. Nie odzwierciedla określonych cech ludzkich zachowań, lecz
znajduje dialektyczny, relacyjny wymiar pomiędzy nimi. Bezpieczeństwo jest stanem
pośrednim pomiędzy egoizmem a altruizmem, wojną a pokojem. Powyższe
uporządkowanie warunkuje założenie, że bezpieczeństwo jest transcendentalnym
stanem trwania człowieka w operatywnym układzie relacyjnym. O godnej i pewnej
6
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egzystencji można mówić tylko w dialektycznej perspektywie przemiany wielorakich
stanów, cech, dyspozycji, organizacji bytów, których harmonizacja jest
transcendentalnym paradygmatem poczucia bezpieczeństwa człowieka.
2. Uwarunkowania bezpieczeństwa personalnego
Bezpieczeństwo oznacza godne trwanie i rozwój człowieka jako samodzielnego
podmiotu. Idea bezpieczeństwa pozbawiona subiektywnego desygnatu traci
teoretyczny oraz praktyczny sens. Czyste wyobrażenie bezpieczeństwa jest
abstrakcyjnym bytem nie podlegającym dalszym analizom. O bezpieczeństwie
można artykułować z punktu widzenia podmiotowego, w stosunku do ,,kogoś”, czyli
integralnym atrybutem bezpieczeństwa jest podmiot. Jak konstatuje Marian
Cieślarczyk, ,,(…) nie sposób analizować bezpieczeństwo bez odniesienia do
konkretnego
podmiotu.
Jest
to
jeden
z podstawowych
wymogów
metodologicznych w badaniach problemów bezpieczeństwa i obronności“7.
Zdaniem Stanisława Kozieja, ,,bezpieczeństwo danego pomiotu to ta dziedzina jego
aktywności, której treścią jest zapewnianie możliwości przetrwania (egzystencji)
i swobody realizacji własnych interesów w niebezpiecznym środowisku,
w szczególności poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających),
stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie
(zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu
i jego interesów".8 Bezpieczeństwo personalne identyﬁkuje takie bodźce (pozytywne
i negatywne), które wprost formują indywidualne przekonanie pewności trwania.
Definiuje uwarunkowania ciągłości trwania jednostki jako konkretnego człowieka.
Możemy mówić o bezpieczeństwie przez pryzmat całościowej kondycji ﬁzycznej,
psychicznej, duchowej, intuicyjnej podmiotu. Stąd wywodzi się poczucie
bezpieczeństwa jako subiektywistyczna akceptacja konﬁguracji uwarunkowań życia
— gwarancja trwania czy też zagrożenia. Idea podmiotowości jako naczelnego
atrybutu człowieka zaakcentował Erich Fromm: ,,Człowiek, wyrwany ze świata
przyrody, wyposażony w rozum i wyobraźnię, odczuwa potrzebę: wykształcenia
pojęcia siebie samego ponieważ utracił pierwotną jedność z przyroda, musi
podejmować decyzje, jest świadom siebie samego i swego bliźniego jako odrębnych
osób, musi potrafić odczuć siebie jako podmiot swoich działań”.9 Detalem przyjętym
z góry naszej zmysłowości są czas i przestrzeń. To pojęcia epistemologiczne,
integralnie połączone z sprawą człowieczego poznawania świata. Bezpieczeństwo
jako idea ontologiczna osiąga logikę dopiero w relacji z podmiotem , a równocześnie
podmiot nie może wykroczyć poza tę kategorię. Bezpieczeństwo jest więc
apriorycznym składnikiem uogólniającej struktury człowieka jako podmiotu.
Bezpieczeństwo może być syntezą relacji między podmiotem i jego otoczeniem
strukturalnym, jest częścią poznania, cechą indywidualnej tożsamości, ale też idei
i teologii rozwoju. Ustalona specyfika tej relacji w stopniu pozytywnym (utrwalającym
pewność trwania) bądź w stopniu negatywnym (deprecjonującym pewność trwania)
nazywana jest bezpieczeństwem albo jego brakiem.10
M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
i obronności państwa. Siedlce 2012, s. 41
8
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Wymiar personalistyczny uwypukla ważność podmiotowości człowieka.
Podmiotowość utożsamiana jest ze umyślnym formowaniem otoczenia,
przeobrażeniem go w kierunku niesprzecznym z własnymi potrzebami. Kwestia
podmiotowości nie odnosi się jedynie do określonej jednostki. Podmiotem jest także
dana zbiorowość, grupa społeczna, naród, czy społeczność międzynarodowa.
Można mówić o podmiotowości zbiorowej (politycznej). Obecna refleksja nad
bezpieczeństwem, ukonstytuowana w obszarze naukowym, jaką tworzą nauki
o bezpieczeństwie, opiera się przede wszystkim na paradygmacie podmiotowoprzedmiotowym. Wykraczanie poza ten paradygmat lokuje rozważania
o bezpieczeństwie w sferze głęboko teoretycznej. Nauki o bezpieczeństwie
precyzuje się jako zbiór dziedzin, dyscyplin oraz specjalności ukierunkowanych na
bezpieczeństwo, które mogą być stosowane do rozważań podmiotów (obiektów)
bezpieczeństwa i ich zagrożeń – przedmiotów bezpieczeństwa. Wielowymiarowość
bezpieczeństwa, ujawniająca się w różnorakich podejściach definicyjnych,
warunkuje trafność w określonej internalizacji przedmiotowej następującego pojęcia
na rzecz identyfikacji opisowej. Bezpieczeństwo jest przedmiotem badań
stosownym w multidyscyplinarnej deskrypcji.
Rozróżnienie epistemologiczne idei bezpieczeństwa wyraża się w wielu
klasyfikacjach, dla których ciężko odnaleźć jest wspólną płaszczyznę badawczą.
Stąd reprezentanci różnorakich obszarów nauki analizują kwestie bezpieczeństwa
przysługujące własnym obszarom koncentracji naukowych. Rożnymi względami
przedmiotowo rozumianego bezpieczeństwa (ekologicznego, zdrowotnego,
ekonomicznego,
politycznego,
publicznego,
militarnego,
kulturowego,
informacyjnego, itd.) coraz to częściej zajmują się przedstawiciele właściwych
dyscyplin naukowych. Obszar dociekań nad bezpieczeństwem ma naturę
holistyczną, uniwersalną i multidyscyplinarą, rozciągającą się od problemów
bezpieczeństwa człowieka do problemów bezpieczeństwa ludzkich zbiorowości.
Powyższa przedmiotowa klasyfikacja obszaru doświadczalnego determinuje
potrzebę analizy trwania, przetrwania i rozwoju człowieka jako jednostki oraz
tworzonych przez niego zbiorowości w otoczeniu przyrodniczo-kulturowym.
Personalno-strukturalną proweniencje znaczeniową bezpieczeństwa trafnie
uwypuklił Janusz Świniarski „(…) bezpieczeństwo jest formą istnienia, stanem
rzeczy i ich atrybutem. Jest ono również relacją konkretnego istnienia i stanu rzeczy
z innymi istnieniami i stanami rzeczy – otoczeniem. Ma więc ono dwa podstawowe
wymiary:
podmiotowo-wewnętrzny
tudzież
bezpośredni
(personalny)
i przedmiotowo-zewnętrzny tudzież pośredni (strukturalny)”.11 Punktem wyjścia dla
całościowej płaszczyzny rozważań nad bezpieczeństwem jest koncepcja dwojakiej
podmiotowości. Naturalnym kryterium w naukowej refleksji nad bezpieczeństwem
jest identyfikacja podmiotów – jednostkowego i zbiorowego (personalnego) oraz
strukturalnego (przedmiotowego) wymiaru. Powyższa przesłanka badawcza
wskazuje na badawczą trafność rozróżnienia pomiędzy podmiotem i przedmiotem
bezpieczeństwa. Podmiotowa klasyfikacja stanowi fundament do owej typologii
ze względu na przedmiot (obszar) bezpieczeństwa. Podmiotem i celem
bezpieczeństwa są ludzie (bezpieczeństwo ludzkie), środkiem do konstrukcji
bezpieczeństwa następującego podmiotu są
obszary bezpieczeństwa
przedmiotowego. Bezpieczeństwo podmiotów, jakim są ludzie, skupia się na takich
11
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cechach trwania, jak gwarancja trwania, przetrwania, jakość życia i wolność. Celem
formowania bezpieczeństwa jest osiąganie powyższych wartości w stosunku
do podmiotu. Wobec tego kategorie bezpieczeństwa w ujęciu przedmiotowym, takie
jak np. bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne czy polityczne, są środkami
do osiągnięcia końcowego celu, jakim jest bezpieczeństwo ludzi w ogóle (jednostek,
grup społecznych, organizacji, państw i wspólnot międzynarodowych). Powyższe
stwierdzenie wskazuje na potrzebę kategoryzacji naukowej refleksji
nad bezpieczeństwem w układzie podmiotowym, zakładającym pewną
hierarchizacje badań i ich podmiotową teleologie. Świadomość bezpieczeństwa
człowieka nie wynika wyłącznie z działań strukturalnych państwa. Ważnym
czynnikiem bezpieczeństwa personalnego (jednostkowego i zbiorowego) jest
gwarancja trwania, jakość życia, autonomiczny dobrobyt, który wynika z określonych
działań podmiotu. Rola państwa sprowadza się do strukturalnej ochrony jednostek
w takich względach, jak: nauczanie, system opieki zdrowotnej i socjalnej, ochrona
przed przestępczością. W tymże ujęciu dążeniem kraju jest zapewnienie
bezpieczeństwa personalnego swoim obywatelom.12 Bezpieczeństwo personalne
należy analizować w wymiarze jakościowym. Cechą jakości człowieczej egzystencji
jest jej wymiar aksjologiczny. Bezpieczeństwo człowieka wiąże się z godną formą
życia, adekwatną do własnych potrzeb, subiektywistycznego uczucia pewności
trwania i możliwości rozwoju w wolności od zagrożeń. Osnową filozofii
bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego jest aksjologia, zajmuje się ona
istnieniem ludzkim, jego trwaniem i prolongowaniem. Chodzi w niej o godny byt
ludzki, życie nie za wszelaką cenę, ale w obszarze godności, jego ulepszanie
i poprawianie – rozwój. Motyw aksjologiczny w tworzeniu uwarunkowań
bezpieczeństwa personalnego jest wyznacznikiem takich jego cech, jak:
samodzielność, zaspokajanie potrzeb, równowaga fizyczna i psychiczna,
świadomość pewności trwania, przekaz wartości, perspektyw rozwoju. Powyższe
parametry składające się na godną egzystencję, płyną z relacji człowieka
z otoczeniem. Bezpieczeństwo personalne kształtowane jest przez indywidualne
działanie jednostki na strukturę i wpływ na jednostkę. Obie kategorie determinantów
bezpieczeństwa personalnego identyfikowane są jako pozytywne bądź negatywne.
Wpływ pozytywny nawiązuje do konstrukcji, a negatywny do dekonstrukcji
bezpieczeństwa personalnego. Podobnie jak badania ilościowe, tak i jakościowe
mieszczą się w pojęciu poznawalności istoty bezpieczeństwa w perspektywie
personalnej. Esencją poznawczego przebiegu dociekań w omawianej kwestii jest
człowiek jako jednostka, jego egzystencja we względzie społecznym, oraz
zbiorowość jako odmienny przedmiot gnoseologicznych rozważań. Chodzi tu
o identyfikację elementów (zagrożeń) sprzyjających czy też niesprzyjających trwaniu
zarazem jednostki, jak i struktur społecznych. Personalny wymiar badań nad
bezpieczeństwem odzwierciedla przeważające w twórczości literackiej przedmiotu
próby ujęć definicyjnych, traktujących o bezpiecznej formie trwania człowieka
i społecznych zbiorowości. Opcja wyjścia poza podmiotowy schemat
bezpieczeństwa sprowadza się do jakiegokolwiek rodzaju rozważań, pozbawionego
atrybutu użytecznego, kształtowania bezpiecznej egzystencji. Poznanie polega
na bezpośrednim doświadczaniu przekonań prostych, a ich sensowna analiza
prowadzi do konstrukcji idei złożonych. To idee proste są fundamentalnym
12
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nośnikiem wiedzy o świecie, zaś idee złożone, będące ich twórczą kombinacją, nie
mogą wykraczać poza prostotę bezpośrednich zmysłowych odczuć. Przesadna
dominacja sfery przedmiotowej nad podmiotową prowadzi do abstrakcyjnych syntez
bezpieczeństwa jako pojęcia, idei, celu, pozbawionego wymiaru prakseologicznego.
Bezpieczeństwo niewątpliwie może stać się przedmiotem dla wyłącznego poznania,
zaś prawdziwy podmiot bezpieczeństwa okaże się drugorzędnym elementem
teoretycznych konstrukcji. Należy przyjąć tezę, że podstawą umocowania
bezpieczeństwa w strukturze badawczej jest klasyfikacja podmiotowa. Pochodną
ujęcia podmiotowego jest dedukcja przedmiotowa. Związek pomiędzy podmiotem
i przedmiotem bezpieczeństwa ma charakter hierarchiczny i przyczynowo-skutkowy.
Czynnikiem ogólnego namysłu nad bezpieczeństwem jest człowiek, konsekwencją
natomiast są środki i cele, które zapewniają trwanie, przetrwanie i rozwój. Zatem
podmiot (człowiek) jest elementem pierwotnym w wyniku wtórnego przedmiotowego
wymiaru badań. Pod pojęciem podmiotu kryje się „ktoś” lub „coś”, kogo
bezpieczeństwo się tyczy.13 Bez owego „kogoś” lub „czegoś” refleksje
nad bezpieczeństwem pozbawione są poznawczego atrybutu. Bezpieczeństwo jest
kategorią o antropologicznym i aksjologicznym pochodzeniu. Wykraczanie poza te
kategorie prowadzi do mechanizmu poznawczej obcości. Bezpieczeństwo
pierwotnie wywiedzione z potrzeby ochrony ludzkiego życia traci indywidualny
antropologiczny atrybut i przekształca się samo w sobie w podmiot poznania.
Epistemologiczna wartość antropologicznego i świadomościowego stopnia
bezpieczeństwa w odniesieniu do pozostałych ujęć ukazuje analogia do dwóch
egzystencjalistycznych wymiarów ludzkiego trwania: „bytu w sobie „i„ bytu dla
siebie”. To fenomenalna logiczna wizja człowieka jako podmiotu świadomego.
Człowiek jest podmiotem personalnym, jako że jest scaleniem bytu i nicości – rzeczy
i świadomości.14 Bezpieczeństwo personalne należy rozumować w względzie
wewnętrznego stanu psychofizycznego, a także w względzie zewnętrznej relacji
z środowiskiem. Bodziec wewnętrzny i zewnętrzny wpływają na ogólne poczucie
bezpieczeństwa jednostki. Stan psychofizyczny częstokroć implikowany jest przez
określoną przypadłość somatyczną i psychiczną, której zalążkiem są negatywne
czynniki procesualne bądź akcydentalne, niezależnie od świadomości podmiotu
w określonej sytuacji. Z punktu widzenia badań nad bezpieczeństwem personalnym
ważny pozostaje wzgląd relacji jednostki z otoczeniem. Poznawanie tychże relacji
w wymiarze jakościowym oraz ilościowym tworzy fundament naukowej myśli
nad formowaniem bezpieczeństwa personalnego. Z pominięciem obiektywność
stanu powiązanego z patologią, należy uwydatnić istotność relacyjnego spektrum
bezpieczeństwa personalnego. W procesie kształtowania bezpieczeństwa istotne
jest to, co „może się mieć inaczej”. Chodzi wobec tego o świadomą i rozsądną
modyfikowalność relacji jednostki z otoczeniem. Aspekt relacyjny jest obszarem
spajającym bezpieczeństwo personalne z bezpieczeństwem strukturalnym. Jakość
relacji z otoczeniem wynika z bezstronnych oddziaływań struktury przedmiotowej na
jednostkę. Konkretna organizacja i poziom rozwoju konstrukcji instytucjonalnej,
społecznej lub politycznej i technicznej, jakie występują w państwie, umożliwiają czy
też utrudniają personalną działalność w przestrzeni wolności, sprawiedliwości,
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M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne…, op. cit., s. 40
J. P. Sartre, Byt i nicość, Zarys ontologii fenomenologicznej, (tłum.) Jan Kiełbasa. Warszawa 2007,
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partnerstwa, ale tez totalitaryzmu, zbytniej kontroli i zniewolenia. Ewentualność
jednostkowej akceptacji w zbiorowości ideologicznej wpływa na subiektywne
poczucie bezpieczeństwa. Należy tez zaakcentować postawy, zachowania
i działania jednostki wpływające na bieżącą strukturę zbiorowości politycznej, jako
otoczenia dalszego, i wspólnoty rodzinnej, wspólnoty lokalnej – w bliższym
otoczeniu. Relacyjny przejaw bezpieczeństwa personalnego wskazuje
na nierozłączny związek pomiędzy dwoma względami bezpieczeństwa
w perspektywie podmiotowej – jednostki i struktury społecznej.15 Aksjologiczny
wymiar bezpieczeństwa personalnego nakreśla wszechstronnie różnorodność
funkcjonowania człowieka w strukturze społecznej. Godna forma trwania w aspekcie
relacyjnym implikuje takie elementy kształtujące bezpieczeństwo personalne jak:
osobista niezależność, szeroki dostęp do instytucji społecznych, swobodny udział
w życiu otaczającej zbiorowości. Powyższe elementy wypływają z organizacji
struktury prawno-politycznej państwa. Ważne jest również pewnego rodzaju
wyemancypowanie w zderzeniu jednostki z systemem władzy państwowej, ale też
władzy lokalnej czy rożnymi stylami funkcjonowania rodziny. Chodzi o wypuklenie
wartości jednostki, która nie tyle ma podlegać determinacjom struktury społecznej,
ale aktywnie brać udział w jej przekształcaniu dla dobra i bezpieczeństwa
personalnego. W cywilizacji zachodu jednostkowe usamodzielnianie się w relacjach
społecznych
i politycznych
częstokroć
identyfikowane
jest
z
ładem
demokratycznym, gdzie jednostki mają wpływ na decyzję określające jakość trwania.
Przesadny prohibicjonizm struktury politycznej spowalnia indywidualną (bezpieczną)
przestrzeń bezpieczeństwa. Z kolei minimalizacja protekcjonizmu publicznego do
roli kontrolnej i regulacyjnej zwiększa zdolności jednostkowe do tworzenia własnego
wizerunku. Należy dodać, że indywidualny dobrostan wzmacnia konstrukcje
bezpieczeństwa strukturalnego. Powyższą kwestię można rozpatrywać z punkty
widzenia postawy, zachowań i działań jednostki, która przyczynia się do pokojowych
relacji w skali państwa i stosunków międzynarodowych, a w konsekwentności
modeluje bezpieczeństwo personalne i strukturalne. Pokojowe stosunki pomiędzy
krajami demokratycznymi płynął z postaw i sposobów rozumowania obywateli.
Kultura zakorzeniona w postawach i zachowaniach konkretnych jednostek
determinuje ogólny kształt wewnętrznych i zewnętrznych stosunków politycznych.
Następujące determinanty „pokojowo twórcze”, które uwypuklają relacje jednostki
z demokratycznym
otoczeniem
społeczno-politycznym
kształtującym
bezpieczeństwo personalne to:
- strach przed wojną, brak korzyści wynikających z walki;
- niechęć do agresji wskutek ludzi w państwie o demokratycznym ustroju
politycznym ;
- liderzy państw demokratycznych są przyzwyczajeni do negocjacji
i kompromisów, podczas gdy ludzie zachłanni walki stają się tyranami.16
Należy przyjąć stwierdzenia, że poziom bezpieczeństwa personalnego
uzależniony jest od uwarunkowań tzw. środowiska bezpieczeństwa, tj. środowiska
jednostki, w jakim aktualnie się znajduje. Otoczenie bezpieczeństwa – to ogół
zjawisk, stanów i procesów zachodzących w świecie bytów przyrody, bytów
społecznych i bytów techniki, które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na jakość
15
16
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egzystencji jednostki i klasyfikowane są w kategorii wpływów pozytywnych bądź
negatywnych. Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa personalnego mogą być
nieintencjonalne, właściwe zjawiskom przyrodniczym oraz intencjonalne, właściwe
oddziaływaniom kultury. Te determinanty warunkują proces kształtowania
bezpiecznej formy istnienia każdego podmiotu personalnego. Kształtowanie
bezpieczeństwa człowieka na polu teraźniejszej rewolucji technologicznej polega na
przejściu od dużego do małego kontekstu społecznego. W mniejszej grupie o mniej
sformalizowanych rodzajach więzi człowiek czuje się bezpieczniej. Przesuniecie
punktu wagi, z wielkich grup społecznych na małe byłoby prawdopodobnie
optymalną obroną przed zagrożeniem technicznego spojrzenia na człowieka.
W niedużej grupie człowiek może stać się „numerem”, zachowuje własną
indywidualność, jego kontakt z pozostałymi członkami grupy jest kontaktem ludzkim,
a nie technicznym. Pomijając, często nieobliczalny, wpływ świata bytów środowiska
naturalnego na podmiot, należy uwypuklić czynnik kulturowy, kształtowany
intencjonalnie w świecie bytów społecznych i świecie bytów techniki. Norweski
socjolog Johan Galtung wprowadza definicję „kultury przemocy”, a więc te czynniki
demobilizujące, które mają własne umocowanie w ogólnie pojmowanej kulturze.
Kulturę przemocy tworzy obrazowa sfera naszej egzystencji, np. religia, język,
sztuka, nauki empiryczne i nauki formalne (logika, matematyka); może być ona
uwzględniona do dowodzenia przemocy personalnej czy strukturalnej.17 Rozkwit
kultury ukierunkowany na formowanie godnej egzystencji jest naczelnym
determinantem bezpieczeństwa personalnego. Czynniki przyrodnicze oddziałują
na dwa wymiary (wewnętrzny i relaksacyjny). Czynniki społeczne regulują przede
wszystkim wymiar relacyjny podmiotu personalnego. Oba wymiary wpływają
na subiektywistyczne odczucie bezpieczeństwa jednostki. Klasyfikacyjną
różnorodność bezpieczeństwa można zredukować do aspektów analizy
jednostkowej i zbiorowej, niezależnie od odmian zagrożeń poddanych procesowi
poznawalności.
Personalny
wymiar
bezpieczeństwa
rozlokowany
jest
we właściwościach niniejszych równoważnych rokowań, bezpośredniej i pośredniej,
subiektywnej i obiektywnej, indywidualnej i zbiorowej.
Można odznaczyć dwa zasadnicze kategorie zagrożeń (przemocy) dla
bezpieczeństwa jednostki – bezpośrednie i pośrednie. Zagrożenia bezpośrednie
wiążą się z bezpieczeństwem personalnym, zagrożenia pośrednie identyfikuje się
z bezpieczeństwem strukturalnym, rozpatrując rodzaje zagrożeń (przemocy)
w odniesieniu do konkretnego podmiotu (jednostki). Jeśli taki podmiot jest
identyfikowany, wtedy możemy mówić o zagrożeniach bezpośrednich, jeśli takiego
podmiotu nie można zidentyfikować, wówczas możemy mówić o zagrożeniach
bezpośrednich, jeśli takiego podmiotu nie można zidentyfikować, wówczas
zagrożenia mają charakter pośredni.
Można wyróżnić sześć wymiarów przemocy:
a) fizyczna i psychiczna;
b) manipulacja nagrodami i stymulacja karami;
c) przedmiotowa i bezprzedmiotowa;
d) zamierzona i niezamierzona;
e) jawna i ukryta.
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Zagrożenia bezpośrednie wynikają np. z fizycznej przemocy, jaką stosuje jeden
człowiek wobec drugiego człowieka. Zagrożenia pośrednie nie dotyczą konkretnej
jednostki, ale „wbudowane” są w strukturę społeczną i ujemnie wpływają na ogół
podmiotów, ale personalnie nieidentyfikacyjnych. Przykładem zagrożenia
pośredniego może być nierówność w traktowaniu obywateli ze względu na płeć,
pochodzenie etniczne, wyznanie religijne itd. Podmiot personalny jest
nieporównywalnie identyfikowalny na tle zagrożeń bezpośrednich i pośrednich,
stanowi zasadnicze kryterium tej klasyfikacji. Należy jednakże nadmienić tu
niebagatelne uwarunkowania podmiotu zbiorowego, który jednocześnie podlega
zagrożeniom bezpośrednim i pośrednim. Podmiot zbiorowy, jakim jest naród,
podlega bezpośrednim wpływom przemocy wewnętrznej i zewnętrznej. Wskazując
na zagrożenia pośrednie, nie identyfikuje określonego podmiotu personalnego, ale
niektóre zagrożenia pośrednie mogą być zagrożeniami w odniesieniu do podmiotu
zbiorowego. Innym przykładem zagrożeń strukturalnych (wpisanych w strukturę) jest
znaczna nierówność materialna miedzy klasami społecznymi i wynikająca z niej
różnica w długości życia. Przedstawiciele klasy wyższej żyją dłużej, zaś
przedstawiciele klasy niższej żyją krócej. Odrębności w długości życia są
zagrożeniem strukturalnym dla klasy niższej, ale taka demograficzna dysproporcja
może być zagrożeniem bezpośrednim dla struktury społecznej jako całości.
Zagrożenia personalne mają zatem wymiar bezpośredni i najczęściej aktualizują się
w postaci przemocy fizycznej. W tym ujęciu bezpieczeństwo personalne jest
jednoznaczne z zapobieganiem zagrożeniom bezpośrednim. Zagrożenia
strukturalne (pośrednie) płyną z organizacji struktury społecznej i negatywnych
zjawisk jakie w tej strukturze zachodzą. Zagrożenia pośrednie systematycznie
oddziałują na jednostkę, choć nie mają charakteru działań gwałtownych o wysokim
stopniu destrukcyjności skumulowanej w określonym fragmencie czasoprzestrzeni.
Przemoc jest takim działaniem na człowieka, w efekcie którego jego poziom rozwoju
(fizycznego i duchowego) jest mniejszy od poziomu rozwoju w warunkach
naturalnych, bez oddziaływania przemocy.18 Przemoc nie jest dialektalnym
elementem formowania bezpieczeństwa, a ścisłej „pokoju pozytywnego”. Przemocy
nie można ustosunkować w kategorii ontologicznego bytu, jako integralnego
elementu kształtowania bezpieczeństwa, zatem należy ją eliminować ze stosunków
społecznych. Należy uwydatnić aspekt relacyjny występujący w obu omawianych
koncepcjach zagrożeniach. W zagrożeniach bezpośrednich identyfikowane jest
źródło destruktywnych działań, które wpływają na faktyczny stan, określonej
jednostki „tu i teraz” (konflikty zbrojne, terroryzm, ludobójstwo, łamanie praw
człowieka). W zagrożeniach pośrednich nie istnieje związek pomiędzy „sprawcą
i ofiarą”, nie jest to rodzaj przemocy fizycznej, ale zagrożenia wynikające
z niewystarczalności działania zbiorowości społecznej np. w postaci nierówności
społecznych. Klasyfikacja zagrożeń i odpowiadających im rodzajów przemocy
personalnej i strukturalnej ma również stopień teleologiczny. Niebezpieczeństwa
personalne wynikają z dążenia do pewnego celu, zagrożenia strukturalne są
efektem ogólnikowych postępowań społecznych, politycznych i kulturowych, które
nie są zorientowane na osiąganie określonego celu, jakim jest destrukcyjność
danego podmiotu. Budowanie bezpieczeństwa personalnego nie ogranicza się tylko
do zapobiegania zagrożeniom bezpośrednim (chociaż waga tychże posunięć
18
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ze względu na przeżycie jednostki jest priorytetem).19 Naczelną potrzebą (w analogii
do piramidy potrzeb Abrahama Maslowa) jest fizyczne przetrwanie, jednak człowiek
jako jednostka myśląca dąży do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu,
odpowiadającego jego rozsądnym i kulturowym skłonnościom. Wobec tego
bezpieczeństwo personalne jest procesem budowania godnej formy trwania,
przetrwania i rozwoju poprzez zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i realnej
przemocy bezpośredniej i pośredniej. Klasyfikacja bezpieczeństwa ze względu
na przyjęte przesłanki odzwierciedla przedmioty (obszary) bezpieczeństwa
przysługujące dla podmiotu personalnego. Nie są to jednakże obszary wyizolowane.
Wszelki strukturalny wymiar bezpieczeństwa w jakimś stopniu dotyczy podmiotu
jednostkowego i zbiorowego. Należy więc uwzględnić związki i zależności pomiędzy
podmiotami bezpieczeństwa a także otoczeniem przedmiotowym. Chodzi zatem
o przedstawienie kreacyjnej roli, jaką spełnia każdy podmiot w kształtowaniu
przedmiotowego obszaru bezpieczeństwa. Na przykład bezpieczeństwo socjalne
jest obszarem polityki społecznej państwa, ale jednocześnie obejmuje całokształt
działalności jednostkowej zmierzającej do zabezpieczenia trwania. Z kolei
bezpieczeństwo narodowe chociaż identyfikowane z podmiotem zbiorowym, jakim
jest państwo jest także konsekwencją postaw i zachowań poszczególnych jednostek
(członków danego narodu). Bezpieczeństwo osobiste definiujące indywidualną
jakość trwania, dobro jednostki zależy również od działań podejmowanych przez
państwo w dążeniu do maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa własnym
obywatelom. Należy zaznaczyć że zaproponowana typologia bezpieczeństwa
uwzględnia tylko te przedmioty bezpieczeństwa, które są bliższe oddziaływaniu na
podmiot personalny bądź strukturalny, nie wyłączają obustronnej zależności. Sfera
podmiotowa i przedmiotowa tworzy ogólny system bezpieczeństwa składający się
z zasadniczych elementów, do których to bezpieczeństwo się odnosi oraz obszarów
bezpieczeństwa, które stanowią otoczenie tych konstytutywnych elementów.20
3. Kulturowy wymiar bezpieczeństwa personalnego
Każda jednostka uczestniczy w kulturze i ją tworzy. Kultura jest kompleksem
ludzkiej postępującej aktywności, przejawiającej się w produktach materialnych
i niematerialnych (umysłowych). Ewolucja dokonana przez człowieka w świecie
bytów natury jest kulturą. Wytwory umysłu, symbole, teorie, koncepcje, definiują
ogólny obszar kultury niematerialnej. Do kultury materialnej zaliczają się wytwory
ludzkich działań, ustalone przez świat bytów techniki. Kultura jest tym wszystkim,
co powiązane jest z ludzkim funkcjonowaniem materialnym i umysłowym. Wynikają
z tego trudności w formułowaniu ogólnych pojęć kultury. Niejednoznaczność
etymologiczna wskazuje na definiowanie kultury w wąskich znaczeniach, kiedy to
definicyjny sens tego pojęcia wynika z właściwości danego obszaru poznawczego.
Kultura ma znaczenie utylitarystyczne – człowiek tak zmienia naturę, aby stała się
ona dla niego bardziej użyteczna. Ta użyteczność przejawia się w sferze
bezpieczeństwa. Chodzi o przetworzenie stanu natury ukierunkowaną
na zapewnienie trwania, przetrwania i rozwoju. Wykorzystanie zdolności tkwiących
w przyrodzie do zachowania egzystencji i jego doskonalenia, stało się głównym
atrybutem ludzkiej egzystencji. Przetworzenie wytworów przyrody, uwarunkowane
19
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przez potrzeby i podstawę użyteczności, precyzuje ogół działań jednostki na rzecz
bezpieczeństwa personalnego. Natura warunkuje kulturę, w obrębie kultury leży
proces formowania bezpieczeństwa. Człowiek dokonuje przemian w naturze
zgodnie ze swoimi potrzebami, w świecie rozwoju techniki, człowiek w znacznej
mierze zatraca się od zagrożeń naturalnych, jednakże, absurdalnie, coraz częściej
obecną rolę natury w tworzeniu zagrożeń objęła kultura. Oto zagrożenia naturalne
ustąpiły miejsca zagrożeniom kulturowym. Dzięki kulturze człowiek zapewnia sobie
ochronę przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami fizycznymi oraz zwierzęcymi, jak
i ludzkimi wrogami. Kultura ludzka składa się z wielu systemów wartości,
odmiennych stosunków dynamicznych, prostych i złożonych, małych i wielkich,
chwilowych i trwających przez wieki. Te systemy kulturowe mają naturę dynamiczną,
ulegają przeobrażeniom wspólnie z rozwojem człowieka i wszystkich cywilizacji.
Termin „kultura’’ zajmuje wysoką pozycję w zbiorze idei szeroko pojmowanej
humanistyki. Kulturę należy utożsamiać z człowiekiem, całokształtem jego
aktywności we wszelkich możliwych sferach. Pojęcie kultury stało się pojęciem
kluczowym dla nauk społecznych. Kultura ustala granicę podziału pomiędzy tym,
co właściwe naturze, i tym, co wchodzi w zakres definicji człowieczeństwo. Kultura
jest charakterystyczną specyfikacją, podkreśleniem człowieka na tle pozostałych
stworzeń w święcie bytów przyrody. Kultura jest tym, co wykracza poza obszar
zjawisk przyrodniczych. Występują dwa wyniosłe fakty, jeden, dzięki któremu
zbliżamy się ze światem biologicznym przez to wszystko, czym jesteśmy z samego
faktu naszych narodzin i cech, jakie nam przekazali nasi rodziciele i przodkowie,
cech odnoszących się do biologii, czasem do psychologii. Z drugiej strony cały ten
sztuczny świat, w którym żyjemy jako członkowie społeczeństwa. Oto kultura jest
„sztucznym” światem, a częścią tego świata jest bezpieczeństwo personalne
człowieka jako wachlarz zamierzonych aktów duchowych i materialnych.21
Rozpoznanie kultury na tle świata bytów natury ma czołowe znaczenie
w rozważaniach nad bezpieczeństwem personalnym. Ważnym badawczo
problemem jest zbadanie relacji kultury i bezpieczeństwa personalnego człowieka.
W jaki sposób należy powiązać systemy kulturowe z procesem kształtowania
bezpieczeństwa personalnego. Pozostaje wyjść od ogólnych ujęć definicyjnych
kultury i bezpieczeństwa. Kultura uściśla ogół ludzkiej aktywności przejawiającej się
w przeobrażaniu przyrody i twórczych aktach rozumu. Bezpieczeństwo jest
układaniem takiej formy trwania, która służy przeżyciu i doskonaleniu. Toteż kultura
i bezpieczeństwo łączy dynamikę ukierunkowanej aktywności na poziomie
ontologicznym i epistemologicznym. Każda metamorfoza bytu (materialnego
i duchowego) powiązana jest z aktem badawczym. Kultura tworzona jest w obrębie
procesów poznawczych i dynamicznych (zmieniających otoczenie). Także
bezpieczeństwo utożsamiane jest z taką formą działalności jednostki, która przez
procesy poznawalne doskonali jakość swojej egzystencji Zarówno w kręgu
znaczeniowym kultury, jak i bezpieczeństwa znajdują się działania ważkie
z socjologicznego punktu widzenia. Z punktu widzenia socjologicznego kultura jest
wachlarzem ideałów. O kulturze można mówić przez pryzmat danej grupy
społecznej (np. grupy etnicznej, narodu).22

21
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B. Malinowski, Czym jest kultura? (w:) A. Mencel (red.): Antropologia kultury. Warszawa 2000, s. 40
S. Czarnowski, Kultura (w:) A. Mencel (red.): Antropologia kultury, s. 36
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Idee kultury i bezpieczeństwa wskazują na relację hierarchiczną –
nadrzędności i podrzędności. Kultura definiująca wszelką działalność jednostki jest
pojęciem głównym wobec bezpieczeństwa definiowanego jako aktywność ochronna.
Powyższa relacja zmienia się w przypadku zawężenia definicji kultury do opisu
wyższych form aktywności rozumu człowieka. W tym znaczeniu twórcze akty
jedności możliwe są po zaspokojeniu pierwotnych potrzeb bezpieczeństwa.
Równoznaczność znaczeniową obu pojęć w wymiarze personalnym uzyskuje się
przy definiowaniu kultury jako ogółu postaw, odczuć i działań jednostki nakierowanej
na kształtowanie godnej formy trwania i rozwoju. Takie ujęcie definicyjne znajduje
swoje odbicie w pojęciu kultury bezpieczeństwa. Należy jednak dokonać tu
merytorycznego rozdziału dwóch wymiarów relacyjnych kultury i bezpieczeństwa.
Kultura bezpieczeństwa w powyższym znaczeniu dotyczy sfery personalnej
jednostki. Kultura bezpieczeństwa precyzuje pewne właściwości podmiotu,
wyrażające jego sposób myślenia o bezpieczeństwie, odczuwania bezpieczeństwa
i sposoby osiągania bezpieczeństwa. Podmiot jednocześnie obserwuje, wartościuje
i kształtuje bezpieczeństwo.23
Można też mówić o bezpieczeństwie w kulturze z punktu widzenia personalnostrukturalnego. W tym wymiarze ważne są zarazem formy aktywności na rzecz
bezpieczeństwa charakterystyczne dla jednostki (odczucia, emocje, postawy
i zachowania), jak i przedmiotowe systemy bezpieczeństwa (militarny, społeczny,
ekonomiczny, polityczny itd.). Ważne jest uwydatnienie roli, jaką w kształtowaniu
bezpieczeństwa spełniają konkretne przedmioty (instytucje, technika, ogólnie:
kultura materialna). Warunkiem zróżnicowania wyrażeń – kultura bezpieczeństwa
i bezpieczeństwo w kulturze – jest relacja personalno-strukturalna. Kultura
bezpieczeństwa jest uzależniona podmiotowo, bezpieczeństwo w kulturze obejmuje
swoim kręgiem zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe względy bezpieczeństwa.
To ogół bytów materialnych i symboli, idei niematerialnych, które przedstawiają jakąś
przestrzeń bezpieczeństwa podmiotu. Zatem bezpieczeństwo w kulturze jest
kategorią szerszą, określającą także spectrum zagadnienia kultury bezpieczeństwa.
Należy zaakcentować, że powyższe wymiary bezpieczeństwa ściśle się ze sobą
łączą. Jednostka postrzega, odczuwa i działa zawsze w jakiejś kulturze i dokonuje
jej przemian. Otoczenie kulturowe modyfikuje równocześnie strukturę
osobowościową i charakterologiczną jednostki, ukierunkowując jej aktywność
na określone wartości i ideały. Zmiany społeczne (totalitarne i polityczne),
ekonomiczne (kryzysy), konfrontacje zwolenników różnych religii różne horyzonty
poznawcze, dominacja postaw hedonistycznych, warunkują ujemne wpływy na
egzystencję określonej jednostki. Wytwory kultury można kwalifikować z punktu
widzenia ewaluacji pozytywnej i negatywnej. Chodzi o ocenę wpływu człowieczej
działalności na bezpieczeństwo człowieka. Wprowadzenie aspektu ewaluacyjnego
w dociekania nad kulturą jest tu o tyle istotne, że wskazuje na odrębność pomiędzy
tzw. kulturą negatywną i pozytywnym procesem sprawiania bezpieczeństwa.
Wytwory kultury mogą sprzyjać kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego
jednostki lub zakłócać ten proces. O ile w ramach tzw. wspólnoty kulturowej
wspólność symboli kulturowych sprzyja kształtowaniu bezpieczeństwa, o tyle
konfrontacja z inną wspólnotą kulturową może skutkować destrukcją
23

Z. Ciekanowski, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w nowoczesnej organizacji. Jarosław 2014, s. 55
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bezpieczeństwa jednostki. Pozytywny wzgląd kultury, np. w sferze materialnej
(technicznej), płynie z możliwości zabezpieczenia ludzi od niedostatku i wahań
warunków materialnych, co pozwała na zwyczajne funkcjonowanie władz
organicznych. Istotnym problemem pozostaje kierunek rozwoju kultury materialnej
i jej wpływ na rozwój duchowy podmiotów. Dalszy rozwój materialny może
poskutkować decentralizacją wytwórczości i spożycia. Stwierdzając, rozwój kultury
materialnej i niematerialnej w danej społeczności pozytywie oddziałuje na proces
kształtowania bezpieczeństwa personalnego, następstwa negatywne wynikają
z konfrontacji kultur (konfliktu kulturowego) albo też niewłaściwej proporcji między
rozwojem kultury materialnej i niematerialnej, a także skutków kultury masowej
w
postaci
upowszechniania
się
tendencji
nieintelektualistycznych
i komercjalizacyjnych. W obrębie systemów kulturowych jednostka kształtuje
bezpieczeństwo personalne z wykorzystaniem dyspozycji indywidualnych (cech
wrodzonych,
doświadczenia),
perspektyw
społecznych,
ekonomicznych,
politycznych. Tworzy personalną kulturę bezpieczeństwa w ramach kultury ogólnej.
Wytwory kultury będące ilościowymi i jakościowymi parametrami otoczenia
jednostki, ustalają formy jej aktywności. Formy aktywności ochronnej jednostki nie
wykraczają poza uwarunkowania aktualnych systemów kulturowych. We wspólnocie
kulturowej charakteryzującej się spójnym systemem wartości i systemem
społecznym, ekonomicznym, politycznym, ukierunkowanym na dobro jednostki,
proces kształtowania bezpieczeństwa personalnego jest tożsamy ze zmianami
kulturowymi w tej wspólnocie. Systemy kulturowe odbiegające od uprzedniego
modelu nie sprzyjają kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego. Jednostka ma
poczucie zagrożenia, a jej aktywność zredukowana jest do zaspokojenia potrzeby
bezpieczeństwa. Zatem w zakresie wspólnoty kulturowej jednostka może czuć się
zagrożona, a systemy kulturowe szczególnie społeczny i ekonomiczny, obniżają
poczucie bezpieczeństwa. Należy dokonać klasyfikacji systemów kulturowych na
otwarte (pozytywne) i zamknięte (negatywne). Systemy otwarte sprzyjają budowaniu
bezpieczeństwa
personalnego,
systemy zamknięte
obniżają
poczucie
bezpieczeństwa, w tym redukują możliwości własnego rozwoju. Jednostka
dostosowuje proces kształtowania bezpieczeństwa personalnego do systemów
kulturowych poprzez rozwijanie kultury bezpieczeństwa, w tym indywidualnych
dyspozycji (potrzeb, uczuć, interesów, postaw, emocji), aktywności w sferze
organizacyjnej i materialnej a także uczestniczy w modyfikowaniu tych systemów.
Poziom tego rozwoju, zgodnie z poprzednim stwierdzeniem, uzależniony jest od
rodzaju aktualnych systemów kulturowych, a także od harmonijnego rozwoju trzech
sfer
kultury bezpieczeństwa:
świadomości,
aktywności
organizacyjnej
i materialnej.24
4. Bezpieczeństwo
personalne
jako
rodzaj
bezpieczeństwa
ekonomicznego
Ujawniona istota racji stanu, interesu narodowo-państwowego oraz
suwerenności i bezpieczeństwa narodowo-państwowego, sprowadzona do
płaszczyzny ekonomicznej, tj. suwerenności i bezpieczeństwa ekonomicznego,
wskazuje jednocześnie ich miejsce i rolę w ogólnej problematyce bytu narodu
i państwa. Nie wdając się w proces budowania kolejnej definicji bezpieczeństwa
24
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163
______________________________________________________________________

ekonomicznego i postrzegając je, w ślad za Z. Stachowiakiem, jako „taki stan
rozwoju krajowego systemu gospodarczego, który zapewnia wysoką sprawność
jego funkcjonowania – poprzez należyte wykorzystanie wewnętrznych czynników
rozwoju – oraz zdolność do skutecznego przeciwstawienia się zewnętrznym
naciskom, mogącym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych”,25 uzasadnia
lokowanie w jego obszarze problematyki bezpieczeństwa personalnego
i traktowania go jako jednego z rodzajów bezpieczeństwa. Wobec takiego podejścia
pojawiają się jednak opinie sugerujące wyłączenie bezpieczeństwa człowieka
z podmiotowej klasyfikacji bezpieczeństwa ekonomicznego.
Miejsce i rola bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wyznacza jego obszary
funkcjonalne, nakładające się w praktyce na wszystkie sfery działalności państwa.
Dostrzegać trzeba je zarówno we wszystkich częściach składowych bezpieczeństwa
państwa, jak i w nadrzędnych wobec niego kwestiach strategii państwa oraz interesu
narodowo-państwowego.
Prawidłowości te są wspólne dla rzeczywistości współczesnego świata, bez
względu bowiem na jego wymiar, a więc czy to w skali globu, regionu, czy
konkretnego kraju, ujawniają one cały szereg wzajemnych współzależności
strukturalnych i funkcjonalnych ogólnego bezpieczeństwa. Jego obraz kreśli kilka
wzajemnie nakładających się subelementów, spośród których wskazać trzeba
przede wszystkim takie, jak: polityczne, militarno-obronne, ekonomiczne, socjalne
i ekologiczne. Nakładają się one na siebie tworząc różne konfiguracje. Obszar
każdego z nich z osobna, stanowi konkretny subelement ogólnego bezpieczeństwa
państwa i jego zapewnienie w znacznej mierze jest wypadkową możliwości
zaspokojenia potrzeb innych rodzajów bezpieczeństwa.26
Bezpieczeństwo państwa rozpatrywać trzeba na dwóch zasadniczych,
nakładających się warstwach:27 ogólnoekonomicznej (społeczno-ekonomicznej)
i ekonomiczno-obronnej (lub węziej: obronno-ekonomicznej). Z punktu widzenia
bezpieczeństwa personalnego w organizacji gospodarczej najważniejsza jest
warstwa społeczno-gospodarcza (ogólnoekonomiczna). Jej wymiar państwowy
wyrażający się celem rozwoju gospodarki i powiązań międzynarodowych,
gwarantujących stabilność funkcjonowania i odporność na zagrożenia
i destabilizacje systemu społeczno-politycznego oraz osłabienia zdolności obronnej,
odnosi się także do personalnego postrzegania bezpieczeństwa na płaszczyźnie
ekonomicznej. Takie jego postrzeganie, zarówno jako stanu jak i procesu,
potwierdza, iż tworzy ono warunki do zrównoważonego rozwoju gospodarki
narodowej oraz sprawnego funkcjonowania państwa i jego instytucji, ale również do
dla podnoszenia dobrobytu społeczeństwa. W warstwie zaś ekonomiczno-obronnej
oznacza ono zdolność systemu gospodarczego państwa do efektywnego
przeciwstawiania się zewnętrznej ingerencji ekonomicznej, oraz w miarę
niezagrożonego rozwoju potencjału obronno-ekonomicznego.
Wiele mitów i nieporozumień dotyczących ekonomicznych kwestii
bezpieczeństwa personalnego wynika często z niezrozumienia jego treści.

Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo ekonomiczne (w:) Ekonomika obrony, Praca zbiorowa pod red.
W. Stankiewicz. Warszawa 1994, s. 189
26
Z. Ciekanowski, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w nowoczesnej organizacji. Jarosław 2014, s. 85
27
Ibidem, s. 89
25
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Słownikowe definicje bezpieczeństwa eksponują jego dwa aspekty:28 poczucie
pewności oraz brak zagrożenia albo ochronę przed nim, są zbyt ogólne
i wieloznaczne aby mogły być wykorzystane do oceny konkretnych stanów
i procesów. W takiej formie pozostające w antynomii, ale nierozerwalnie związane
ze sobą pojęcia „bezpieczeństwa”29 i „zagrożeń”30 wymagają nie tylko konkretyzacji,
ale również dostrzegania określonych relacji między nimi.
Dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa personalnego jako części składowej
ekonomicznego istotne jest wstępne rozpoznanie istoty zarówno kategorii
„bezpieczeństwo”, jak i kategorii „zagrożenie”. Jeśli pod pojęciem „bezpieczeństwo”
należy rozumieć pewien „stan pozwalający narodowi, państwu lub grupom
na realizowanie swoich egzystencjonalnych interesów, stanowiących zarazem
nadrzędny cel działania państwa i rządu”,31 to pod pojęciem „zagrożenia” należy
rozumieć z jednej strony pewien stan psychiczny lub świadomościowy wywołany
postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub
niebezpieczne; z drugiej zaś czynniki obiektywne powodujące stany niepewności
i obaw.32 Jest to więc sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania
stanu niebezpiecznego dla otoczenia.
Jednym z błędów przy określaniu istoty bezpieczeństwa personalnego jest brak
rozumienia różnic pomiędzy bezpieczeństwem ekonomicznym, a innymi rodzajami
bezpieczeństwa państwa. Stąd pierwsze dookreślenie wiąże się z uchwyceniem
specyfiki przedmiotu rozważań. Lista cech odróżniające bezpieczeństwo
ekonomiczne od innych rodzajów bezpieczeństwa państwa jest długa. Wśród nich
wskazać trzeba przede wszystkim takie jak: stabilność (niezmienność) i pewność,
stosunek do wyzwań płynących z otoczenia zewnętrznego, relacji do otoczenia
zewnętrznego, powiązań z zagranicznymi partnerami, czy też roli rynku i państwa.33
Istotną wartością bezpieczeństwa państwa jest jego stabilność (niezmienność)
i pewność. Takie cechy, a jednocześnie kryteria oceny systemu gospodarczego
oznaczają jego stagnację, a co za tym idzie powinny być kojarzone z zagrożeniami
bezpieczeństwa ekonomicznego. Istotą procesów gospodarowania w gospodarce
rynkowej jest ryzyko i konkurencja oraz ich konsekwencje. Stąd też nie stabilizacja,
lecz adaptacyjność, podatność na zmiany oczyszczające z elementów
nieefektywnych, tworzą zdolność do rozwoju, a w konsekwencji podstawy
bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym również bezpieczeństwa personalnego.
Oznacza to jednocześnie, że jego budowanie wymaga orientacji na rozwój i postęp
oraz podejmowanie działań będące odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne oraz
odzewem na formułowane i zgłaszane aspiracje społeczeństwa. Dlatego też
w stosunku do bezpieczeństwa personalnego nie można określać warunku
wystarczalności, bowiem byłby on w swej istocie zbiorem zagrożeń które w różnym
czasie byłyby uruchamiane. Jego zaś podstawowymi wartościami jest ochrona
Por. Słownik nauk społecznych (A Dictionary of the SocialSciences). London 1964, s. 629
Bezpieczeństwo najczęściej definiowane jest jako „...stan niezagrożenia, spokoju, pewności”. Słownik
języka polskiego, (red.) M. Szymczak. Warszawa 1978, T. 1, s. 147
30
Pojęcia „zagrozić”, „zagrażać”, znaczą tyle co „...stać się niebezpiecznym dla kogoś, czegoś”. Ibidem,
T. 3, s. 907
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Wielka Encyklopedia Oxford, tom 2. Warszawa 2008, s. 225
32
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poziomu życia, rozwój gospodarczy i zdolność do dostarczenia środków
niezbędnych do zachowania innych rodzajów bezpieczeństwa. W nich zaś tkwią
zarówno ekonomiczne impulsy prorozwojowe generujące bezpieczeństwo
personalne, jak i destrukcyjne podatne na uruchamianie zagrożeń ekonomicznych.
Stabilny poziom bezpieczeństwa ekonomicznego sprzyja kształtowaniu
pożądanego poziomu bezpieczeństwa personalnego. Związki między tymi dwoma
rodzajami bezpieczeństwa wymagają podkreślenia, że bezpieczeństwo
ekonomiczne związane jest:
z przyszłością, co do której nie ma nigdy pewności odnośnie przyszłego
rozwoju, co powoduje nieostrość przewidywań wystąpienia w przyszłości
niekorzystnych sytuacji; ze specyfiką wyznaczoną zbiorem czynników, jak: obszar
danego państwa; jego siła ekonomiczna, poziom rozwoju naukowo-technicznego;
stopień specjalizacji gospodarczej, charakter i kierunki oraz stopień
międzynarodowych powiązań gospodarczych, itp.; z wyróżnieniem w jego obszarze
dwóch płaszczyzn: społeczno-gospodarczej zawierającej elementy polityczne,
ekonomiczne, socjalne i ekologiczne oraz obronno-ekonomicznej zawierającej
elementy militarne, obronne i gospodarcze w różnych konfiguracjach; z szerokim
zakresem wystąpienia, od podmiotu gospodarującego (gospodarstwo domowe,
przedsiębiorstwo), przez państwo poprzez grupę państw (ugrupowanie, region),
kontynent, po cały świat; z obecnymi oraz przyszłymi zagrożeniami, co powoduje,
że problemy go opisujące obciążone są znacznym stopniem niepewności
i nieprzewidywalności.
Wskazane wyznaczniki identyfikacji bezpieczeństwa ekonomicznego wskazują,
że jest ono problemem nie tylko istotnym, ale również skomplikowanym. Wyróżnia
się kilka jego subelementów: na płaszczyźnie podmiotowej bezpieczeństwa
personalnego (człowieka, grup ludzkich), zaś na płaszczyźnie przedmiotowej takich
rodzajów bezpieczeństwa jak: surowcowe,34 żywnościowe,35 czy też finansowe.36
Istotnym obszarem kontrowersji dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego,
a w ślad za tym bezpieczeństwa personalnego, jest pytanie: czym jest
bezpieczeństwo ekonomiczne – specyficzną potrzebą czy dobrem publicznym?
Bezpieczeństwo surowcowe, to zdolność systemu gospodarczego państwa do zapewnienia
dostępności do surowców gospodarczych (nośników energetycznych: ropy, gazu, węgla, energii
elektrycznej; metali; minerałów...) ze źródeł krajowych i zagranicznych na poziomie i o strukturze
odpowiadającym potrzebom gospodarki i społeczeństwa, a zarazem gwarantującym potencjał
do przeciwstawienia się naciskom zewnętrznym i niezagrożony rozwój gospodarki narodowej. Będące
zaś jego elementem bezpieczeństwo energetyczne (naftowe, gazowe, energii elektrycznej) traktowane
jest jako zdolność gospodarki narodowej do ciągłego i w ilości wystarczającej zaopatrzenia w energię
potrzeb wszystkich odbiorców krajowych (Por. R. Kłodziński, Bezpieczeństwo energetyczne Polski –
stan i perspektywy na przykładzie gazu ziemnego. Warszawa 2003)
35
Bezpieczeństwo żywnościowe to „zdolność systemu gospodarczego państwa (grupy państw)
do takiego wykorzystania wewnętrznych czynników rozwoju, wymiany i współpracy międzynarodowej,
aby zapewnić społeczeństwu fizyczną i ekonomiczną dostępność żywności, jej odpowiednią strukturę
i jakość, gotowość do efektywnego przeciwstawiania się negatywnym impulsom (zewnętrznym
i wewnętrznym) oraz względnie niezagrożony rozwój tej sfery produkcji” (Z. Kołodziejak,
Bezpieczeństwo żywnościowe - poglądy i opinie (w:) „Zeszyty Naukowe WAP”, nr 1990, nr 1, s. 209;
Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo żywnościowe Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekt obronno-ekonomiczny
i społeczny. Warszawa 1995)
36
Bezpieczeństwo finansowe w wymiarze zewnętrznym to przede wszystkim postrzegane i oceniane
przez pryzmat zadłużenia zagranicznego kraju. Natomiast w wymiarze wewnętrznym to z jednej strony
zdolność systemu finansów publicznych do zapewnienia finansowania gospodarki narodowej; z drugiej
strony zaś to zdolność instytucji finansowych do realizacji narodowych interesów.
34

166
______________________________________________________________________

Odpowiedź na nie dowodzi, iż zwierają one w sobie dwoistość treści jego
rozumienia,37 albo „jako potrzebę” albo „jako specyficzne dobro”.38 Obie te
perspektywy nakładają się na siebie.
Postrzegając bezpieczeństwo jako nadrzędną potrzebę człowieka (grup
społecznych) – rozumianą jako „brak czegoś co jest niezbędne do zachowania życia,
rozwoju, utrzymania roli społecznej” 39 – a w konsekwencji jako priorytetowy cel
egzystencjalny40 oznacza, że trzeba wiązać je z trwaniem i przetrwaniem,
traktowanych jako absolutny cel ludzkiego życia i wszelkiego istnienia. Przyczyną
celową bezpieczeństwa jest więc samo istnienie, życie i jego doskonalenie oraz
prolongowanie. Osiąganie zaś bezpieczeństwa może być dokonywane różnymi
siłami, narzędziami i środkami, od etycznych, politycznych po ekonomiczne.41
Oznacza to, że dla określenia treści bezpieczeństwa bardzo ważne są potrzeby,
które – jeśli są uświadomione i odpowiednio sformułowane – wyznaczają
cele(wartości, treść dążeń). Zwrotnie zaś patrząc można powiedzieć, że cele te
wyrastają ze struktury potrzeb i intensywności ich odczuwania. To odczuwanie
pobudza ludzką aktywność i kieruje ją na pozyskanie i zapewnienie dostępności
środków służących zaspokajaniu ujawnionych potrzeb. Idąc dalej – to na podstawie
oceny stopnia zaspokojenia potrzeb (realizacji różnorodnie uszeregowanych
preferencji), można orzekać o stanie bezpieczeństwa człowieka, grupy społecznej,
a w konsekwencji państwa.
Traktowanie bezpieczeństwa jako potrzeby określa konieczność postrzegania
tego pojęcia także jako stanu niepokoju wywołanego niemożliwością jej
zaspokojenia. Jest ono jednocześnie pewnym sygnałem o stanie braku czegoś, co
jest niezbędne do egzystencji człowieka (grup społecznych, narodu, państwa), jego
(ich) rozwoju i pełnionych przez niego (nich) ról. Odczuwanie potrzeb będąc
specyficzną właściwością różnych podmiotów, ma zróżnicowaną hierarchię
ważności, różną treść i intensywność odczuwania oraz wyraża różną kolejność ich
zaspokajania. Te potrzeby, które na poziomach niższych (indywidualne, mniejszych
grup) są dalece zróżnicowane, łączą się na poziomach wyższych (duże grupy,
państwo) w wypadkowe dążeń z nimi związane, dając tym samym podstawę do
określania „racji stanu”.
Elementarnymi potrzebami, są potrzeby fizjologiczne (sytości, pragnienia,
seksualne, posiadania odpowiedniej odzieży i mieszkania, snu, odpoczynku,
ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia),42 które motywują postępowanie
i dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, podporządkowując sobie zachowanie
człowieka. W miarę względnego zaspokojenia potrzeb niższego rzędu, odgrywają
one coraz mniejszą rolę w bezpośrednim motywowaniu zachowań,
a w konsekwencji kierunkują aktywność na kolejny ich poziom. Kolejne w hierarchii
Z. Stachowiak, Dziś i jutro bezpieczeństwa ekonomicznego Polski (w:) Gospodarka obronna Polski
w końcu lat dziewięćdziesiątych, Praca zbiorowa pod red. J. Płaczka. Warszawa 2001, s. 167. Ten
sposób postrzegania bezpieczeństwa jest rozwijany przez tego autora i innych pracowników Instytutu
Ekonomii i Logistyki AON w pracach naukowo-badawczych
38
Uświadomienie tego faktu wspiera ekonomia, której przedmiotem badań są potrzeby ludzi i środki ich
zaspokajania.
39
Encyklopedia naukowa PWN. Warszawa 1985, s. 712
40
T. Bąk, Z. Ciekanowski, Teorie bezpieczeństwa. Jarosław 2012, s. 107
41
Z. Ciekanowski, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w nowoczesnej organizacji. Jarosław 2014, s. 95
42
Z. Pietrasiński, Podstawy psychologii pracy. Warszawa 1995, s. 56
37
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potrzeb, to potrzeby bezpieczeństwa(stabilizacji, zależności, opieki, uwolnienia
od strachu, lęku, chaosu, porządku, prawa, ograniczeń, oparcia w opiekunie,
potrzebę braku zagrożenia fizycznego, oraz poczucia bezpieczeństwa fizycznego,
umysłowego i emocjonalnego)43 przejawiają się między innymi w powszechnej
skłonności ludzi do rzeczy znanych, w szukaniu poparcia i opieki ze strony silnych
jednostek. Odczuwanie potrzeb jest specyficzną własnością różnych podmiotów
i dlatego mają zróżnicowaną hierarchię (intensywność odczuwania) i treść.
Do zaspokajania potrzeb służą odpowiednie środki, które na gruncie ekonomii
nazywamy dobrami. Regułą postępowania konsumentów jest zaspokojenie
w pierwszej kolejności potrzeb podstawowych, a w dalszej – potrzeb wyższego
rzędu. Potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa należy zaliczyć do potrzeb
podstawowych. Jako takie mają one określony stopień pilności i intensywności
realizacji. Generują one przede wszystkim popyt przymusowy, który to zrealizowany
może zostać w gospodarce narodowej za pośrednictwem dwóch rodzajów dóbr:
prywatne i publiczne. O tym które dobro (produkt materialny, usługa) jest prywatne
czy publiczne decyduje forma (sposób), w jakiej są one przekazywane do
ostatecznej konsumpcji (a nie sektor gospodarki, prywatny lub publiczny, w którym
są wytwarzane). Są one dobrami za korzystanie z których pojedynczy ludzie lub
grupy nie muszą uprzednio zapłacić, by je konsumować. Są one wytwarzane lub
kupowane przez podmioty sektora publicznego (agendy rządowe, samorządy)
i wykorzystywane przez całe społeczeństwo lub wielkie grupy ludzi. Mogą być one
źródłem czerpania korzyści przez wszystkich i nikt nie może być z tego wyłączony.
Są to więc „dobra o które nie można konkurować i które nie mogą być dobrami
wykluczającymi. Inaczej mówiąc przysługują one wszystkim bez wyjątku i w równej
części. Nikt nie może mieć zapewnionych większych lub mniejszych gwarancji w tym
zakresie”.
Bezpieczeństwo jest dobrem publicznym, z którego korzystają wszyscy
obywatele kraju i przynosi konkretne korzyści. Jako takie warunkuje ono konsumpcję
innych dóbr, będąc z jednej strony dobrem podstawowym, z drugiej zaś zarazem
dobrem komplementarnym w stosunku do wartości (dóbr) objętych zakresem
bezpieczeństwa. Ma więc zdolność do zaspokajania potrzeb indywidualnych
i zbiorowych w procesie konsumpcji, czyli użyteczność jako miary stopnia
zaspokojenia potrzeb, czyli satysfakcji lub pożytków czerpanych z konsumpcji lub
posiadania dóbr i usług. W świetle tego bezpieczeństwo społeczeństwa
zorganizowanego w państwo w jego różnych wymiarach należy do typowych dóbr
publicznych i za jego wytworzenie odpowiada państwo (w sensie instytucji). Jednym
z jego wymiarów jest bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, a w jego strukturze
bezpieczeństwo personalne.
Podsumowanie
Dążąc do zidentyfikowania i scharakteryzowania determinant bezpieczeństwa
personalnego szczególnie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji
uwidoczniona została wyraźnie istota bezpieczeństwa personalnego jako koncepcja
ludzkiej egzystencji. Wskazane zostały obszary działalności człowieka ważne w jego
codziennym bycie, w tym przede wszystkim w kontekście zarządzania zasobami
ludzkimi w konkretnym przedsiębiorstwie. Ich podstawą okazały się rozważania
43

D.M. Stewart, Praktyka kierowania. Warszawa 1996, s. 167
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o istocie człowieka mające swój punkt wyjścia koncepcjach religijnych,
naturalistycznych i aktywistycznych. Nawiązywały one do bezpieczeństwa osoby
postrzegane w ramach gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, kraju, regionu
czy też globu. Każdorazowo postrzegano je w kontekście zwiększenia dobrobytu
gospodarczego stanowiącego przesłankę do wzrostu ogólnego poziomu standardu
życia. W warunkach konkretnej rzeczywistości społeczno-gospodarczego wymaga
to uwzględnienia wpływu przy jego kształtowaniu zarówno wewnętrznych jak
i zewnętrznych determinant. Oznacza to, że instytucjonalne wymiary kształtowania
bezpieczeństwa personalnego dostrzegać trzeba w relacji aspektu bezpieczeństwa
wewnętrznego jednostki ludzkiej (człowieka) do aspektu zewnętrznej relacji
z otoczeniem. Z punktu widzenia podjętych dociekań istotna okazała się relacja
człowieka wobec otoczenia, postrzegana w ujęciu ilościowym i jakościowym,
dostrzegana w odniesieniu do super podmiotu państwa, jak podstawowych
podmiotów: organizacji (przedsiębiorstwa) oraz gospodarstwa domowego. Wiąże
się to z koniecznością dokonania dekonstrukcji rzeczywistości społecznej,
wyodrębniając z niej człowieka (jednostkę) jako elementu strukturalnego podmiotów,
jakimi są organizacje (przedsiębiorstwa), gospodarstwa domowe i państwo.
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono współczesny wymiar bezpieczeństwa
wskazując, że bezpieczeństwo stanowi obecnie ważną poznawczo kwestię, będącą
przedmiotem dociekań badawczych. Głównym celem artykułu było zidentyfikowanie
i scharakteryzowanie determinant bezpieczeństwa personalnego. Przy jego
realizacji autorzy wskazali, że poziom bezpieczeństwa personalnego uzależniony
jest od uwarunkowań tzw. środowiska bezpieczeństwa oraz zaakcentowali wyraźnie
istotę bezpieczeństwa personalnego jako koncepcji ludzkiej egzystencji.
W prezentowanej treści wskazano kategorie zagrożeń (przemocy) dla
bezpieczeństwa jednostki oraz opisano kulturowy wymiar bezpieczeństwa poddając
analizie relacje pomiędzy kulturą i bezpieczeństwem personalnym człowieka.
Ukazano również istotę bezpieczeństwa personalnego jako rodzaju bezpieczeństwa
ekonomicznego zwracając uwagę na występowanie różnorodnego postrzegania
relacji pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Podkreślono, że stabilny poziom
bezpieczeństwa ekonomicznego sprzyja kształtowaniu pożądanego poziomu
bezpieczeństwa personalnego.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, człowiek, determinanty, egzystencja,
zagrożenia
Summary
In the present article a contemporary dimension of the safety was described
showing that the safety constitutes at present important poznawczo issue, being
an object of research inquiry. Identifying and characterizing determinants of the
personal safety was a main purpose of the article. At his realization authors pointed,
that security level personal he is made conditional on conditioning of the so-called
environment of the safety as well as stressed nature of the personal safety as the
concept clearly of human existence. Categories of threats were indicated
in presented contents (of violence) for the safety of the individual and a cultural
dimension of the safety was described analysing relations among the culture and the
personal safety of the man. Nature of the personal safety was also shown as the
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kind of the economic security paying attention to appearing of diverse perceiving the
relation between these two notions. They emphasized that the stable level of the
economic security was supporting the forming of the desired personal security level.
Key words: safety, man, determinants, existence, threats
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POLITYKA PAŃSTWA WOBEC WETERANÓW POSZKODOWANYCH
W ZAGRANICZNYCH OPERACJACH SIŁ ZBROJNYCH RP – CZĘŚĆ 1
Wstęp
„Podstawowym celem polityki zagranicznej państwa jest zapewnienie
bezpieczeństwa”.1 Realizowany jest on na wiele sposobów. Jednym z nich jest
prowadzenie działań poza granicami kraju, takich jak misje stabilizacyjne, pokojowe,
czy humanitarne. Choć o zaangażowaniu w daną operację decydują rządzący
państwem, to jednak zawsze najważniejsi są ludzie, którzy pełnią w niej służbę. Bez
nich nie jest możliwe zrealizowanie nawet najbardziej podstawowych celów danej
misji.
Z biegiem lat, wraz z rosnącym zaangażowaniem Polski w operacje
międzynarodowe, przybywało weteranów. Wiele osób podczas takich misji poniosło
śmierć, jednak jeszcze więcej zostało w nich rannych i poszkodowanych. Polska
dopiero niedawno zdała sobie sprawę, że udział w misjach to nie tylko „pobyt”
żołnierzy, lecz także walka, która często niesie za sobą tragiczne skutki. Nie są to
tylko rany fizyczne, ale też psychiczne.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obecnej polityki państwa wobec
weteranów, w szczególności wobec tych, którzy w czasie pełnienia służby
w operacjach poza granicami kraju, zostali ranni lub poszkodowani. Chociaż status
weterana mogą otrzymać także przedstawiciele innych służb – Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to
jednak ze względu na fakt, że w tych strukturach liczba osób poszkodowanych nie
jest znacząca, praca skupiać się będzie na analizie sytuacji żołnierzy.
W pierwszej części zarysowano problem udziału członków Sił Zbrojnych RP
w misjach, a także omówiono ich sytuację po powrocie do kraju i przedstawiono
powody wprowadzenia uregulowań prawnych. Opisano również status weterana
oraz możliwości jego uzyskania, a także ukazano sposoby wynagradzania
i uhonorowania żołnierzy, za szkody doznane na skutek misji.
Specyfika służby za granicą
Polska od lat uczestniczy w różnego typu operacjach poza granicami kraju.
W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej były to najczęściej misje organizowane
przez ONZ. Po upadku komunizmu Polska zaczęła uczestniczyć także w misjach
NATO, Unii Europejskiej, OBWE, czy tworzonych przez różne państwa w ramach
doraźnie zawieranych koalicji – tak jak w przypadku operacji „Iraqi Freedom”.
Wojsko Polskie przez lata brało udział w wielu działaniach poza granicami państwa
– nie tylko w charakterze bojowym, lecz także jako obserwatorzy, czy w celu
niesienia pomocy humanitarnej. Od czasu zakończenia II wojny światowej ponad

1

M. Lasoń, Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczypospolitej
Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008. Kraków 2010, s. 11

172
______________________________________________________________________

100 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska brało udział w operacjach
zagranicznych.2
W zdecydowanej większości przypadków warunki panujące na misjach są zgoła
odmienne od tych w Polsce. Nie dotyczy to jednak tylko klimatu, czy środowiska
geograficznego, ale także norm kulturowych, wartości moralnych i etycznych,
sytuacji politycznej w rejonie, czy szeroko pojmowanego poczucia bezpieczeństwa.
Działania poza granicami państwa nieodłącznie wiążą się z zagrożeniem życia
i zdrowia. W krajach takich jak Irak, czy Afganistan jednym z największych zagrożeń
dla sił stabilizacyjnych jest praktycznie nieograniczony dostęp tamtejszej ludności
do broni i materiałów wybuchowych. To właśnie zdarzenia z wykorzystaniem
improwizowanych ładunków wybuchowych (IED – Improvised Explosive Device)
były najczęstszą przyczyną zgonów w Iraku.3 Podobnie było w Afganistanie –
w 2009 roku w tym kraju ponad 60% zgonów żołnierzy ISAF było spowodowane
wybuchem min – pułapek.4 Szeroki dostęp do broni powoduje spore straty wśród
uczestników misji. W czasie operacji „Iraqi Freedom” zginęło 4.757 żołnierzy sił
stabilizacyjnych, z czego 3.754 zgonów spowodowanych było działaniami
bojowymi.5
Sytuacja weteranów po powrocie do kraju
Powrót do kraju, po długim okresie przebywania w trudnych warunkach
bojowych, jest czasem, na który z pewnością czeka większość osób pełniących
służbę na misji. Zwykle jest to szczęśliwy moment w życiu, który niesie za sobą wiele
pozytywnych emocji. Spotkanie z rodziną i przyjaciółmi po miesiącach rozłąki jest
najczęściej zdarzeniem niezwykle radosnym. Niestety zdarzają się też chwile
smutne, gdyż powrót do rzeczywistości może okazać się trudniejszy, niż to sobie
wyobrażamy. Rozstanie na tak długi okres czasu mogło spowodować, że życiowy
partner odszedł, a po powrocie z misji nie ma do kogo wracać. Badania pokazują,
że po uczestnictwie w operacji wojskowej w 4% przypadków dochodzi do rozwodu
lub rozpadu rodziny. 6
Pobyt na misji w większości przypadków nie wiąże się z pogorszeniem relacji
międzyludzkich, czy przystosowaniem się do życia w rodzinie i w miejscu pracy.
Badania przeprowadzone w 2013 roku na 735 weteranach misji afgańskiej pokazują,
że u niewielu osób wpływa ona na pogorszenie relacji w macierzystej jednostce
wojskowej.7
Odsetek osób, które po powrocie z misji odczuły pogorszenie relacji
międzyludzkich w rodzinie, jest większy, niż w kontaktach interpersonalnych
w macierzystej jednostce, choć i w tym przypadku większość weteranów nie
odczuwa pogorszenia relacji, jako skutku wyjazdu na misję. Pojawiająca się
niewielka liczba negatywnych zmian w stosunkach z innymi ludźmi może wynikać
Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej (nr 40) z dnia 17 kwietnia 2013 r.,
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/7D2751E0781A6C43C1257B59004A6091/$File/0173407.pdf
(pobrano 19.09.2015 r.)
3
K. Korzeniewski, Problemy zdrowotne uczestników operacji wojskowych oraz działania medycyny
prewencyjnej na współczesnym teatrze działań. Warszawa 2011, s. 54
4
M. Ogdowski, Z Afganistanu.pl. Alfabet polskiej misji. Ustroń 2011, s. 15
5
K. Korzeniewski, op. cit., s. 54
6
J. Zauer, G. Predel, Społeczne aspekty służby poza granicami kraju (na przykładzie XI zmiany PKW
Afganistan). Sprawozdanie z badań. Warszawa 2013, s. 52
7
Ibidem, s. 38
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nie tylko z pobytu na misji, lecz także może być związana ze zmianą rytmu działań,
aklimatyzacją, czy zmianą strefy czasowej. Oprócz wspomnianych już rozpadów
związków, misja może skutkować również innymi problemami rodzinnymi, takimi jak
konflikty, kłótnie, czy nadużywanie alkoholu. 8
Wśród weteranów zdarzają się przypadki problemów z przystosowaniem się do
służby w kraju. Żołnierze najczęściej za przyczynę tego podają jej monotonię, ale
także problemy ze zmianami kadrowymi w jednostkach, takimi jak braki i zmiany
etatów, czy zmiany pododdziału.9
Pewność tego, że weteran po powrocie do kraju będzie mógł wrócić na to samo
stanowisko służbowe i pracować wśród znajomych, jest bardzo ważnym elementem
jego komfortu psychicznego. Niestety zdarzają się przypadki, że w jednostce nie
służą już te same osoby, etat został zlikwidowany lub zajęty i występuje konieczność
zmiany miejsca służby.10
Ważne jest także, aby już przed misją, w trakcie jej trwania i po powrocie do
kraju objąć osłoną psychologiczną wszystkich wyjeżdżających. Niestety w trakcie
misji w Afganistanie zdarzały się przypadki, że psychoprofilaktyk wręcz straszyła, że
podanie o rotację do kraju będzie końcem kariery żołnierza. 11 Takie zachowanie
z pewnością nie wpływa na późniejsze odnalezienie się w rzeczywistości i może
wpływać na problemy w macierzystej jednostce po powrocie do kraju.
W wojsku nagminnym problemem dla weteranów jest także brak
wykorzystywania umiejętności nabytych w czasie służby poza granicami państwa
(zupełnie niewykorzystywane – 38% odpowiedzi, wykorzystywane w niskim stopniu
– 22%). Żołnierze wskazują także, że uczestnictwo w misji nie wpływa na możliwość
awansu, a także nie umożliwia rozwoju kariery zawodowej. 12 Operacje poza
granicami kraju wpływają natomiast na wiele aspektów życia – przede wszystkim
poprawiają sytuację materialną żołnierza oraz dają poczucie bezpieczeństwa
utrzymania etatu. Dzięki angażowaniu się Polski w międzynarodowe operacje,
szybciej postępuje proces profesjonalizacji oraz modernizacji technicznej armii.
Misje pozytywnie (choć w niewielkim stopniu) wpływają również na proces szkolenia
oraz dowodzenia w polskim wojsku.13
Powrót do kraju może wiązać się także z problemami psychicznymi. Chociaż
większość osób powracających z misji nie odczuwa silnych skutków stresu i przeżyć,
to zdarzają się żołnierze, którzy doświadczają pewnych dolegliwości. 14
Badani żołnierze najczęściej wskazywali, że po powrocie z misji w Afganistanie,
pojawiły się u nich problemy ze snem, których nie było wcześniej. Odsetek takich
osób wynosił 13%. Wielu weteranów wskazywało także na częstsze pojawianie się
napadów złości, czy agresji. Niektórzy (9%) częściej czują się bardziej zestresowani.
Niewiele osób zaczęło też sięgać po używki i środki uspokajające, bądź częściej niż
8
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dawniej z nich korzystać.15 Kilka, czy kilkanaście procent może nie wydawać się zbyt
dużą liczbą, jednak biorąc pod uwagę liczebność niektórych kontyngentów
w Afganistanie (w pewnych okresach było to powyżej dwóch tysięcy osób), problemy
te stają się bardziej zauważalne.
Powody uregulowania kwestii pomocy dla weteranów
Nowe konflikty zbrojne w Iraku i Afganistanie przyniosły Polsce nieznane dotąd
wyzwania. Jednym z nich była opieka państwa nad weteranami misji. Jak wyglądała
ona w 2003 roku, dobrze przedstawia płk. rez. Wojciech Hajnus: „(...) zdaliśmy broń,
hełmy i... na tym zakończyła się opieka wojska nad weteranami wojny...”. 16
Od tego czasu wiele się zmieniło. Operacja w Afganistanie pozwoliła zdobyć
polskiemu wojsku nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności, ale też unaocznić
braki i ukierunkować dalszy rozwój armii.17 Niestety z każdym rokiem trwania tej misji
przybywało żołnierzy, którzy wymagali pomocy. 18
W działaniach poza granicami kraju, w które angażuje się Polska, biorą udział
głównie żołnierze. Osoby wyjeżdżające na misję nie są do tego zmuszane,
decydując się na wyjazd samodzielnie, biorą pełną odpowiedzialność za swoją
decyzję. Nie jest to jednak powód, dla którego państwo nie miałoby ich wspierać po
powrocie do kraju. Szczególnie, że zadania wykonywali w imieniu państwa, a nie
swoim własnym. Każdy żołnierz przysięga: „(...) służyć wiernie Rzeczypospolitej
Polskiej (...) za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie
szczędzić”,19 co jasno obrazuje na czyje polecenie wykonuje zadania w misjach
zagranicznych.
Weterani misji zagranicznych nie mogli być uznani za kombatantów, 20
a w związku z tym korzystać z uprawnień, przysługującym tym osobom. Jednak
rządzący chcieli przyznać pewne przywileje uczestnikom operacji zagranicznych,
szczególnie tym, którzy podczas wykonywania zadań zostali poszkodowani. Polski
rząd chciał również docenić osoby, które przyczyniają się do utrzymania pokoju na
świecie, co w konsekwencji pomaga zapewniać bezpieczeństwo RP. 21
Do niedawna pomoc dla takich osób nie była uregulowana w jednym akcie
prawnym, który w sposób całościowy określiłby prawa tej grupy. Weterani sami
postulowali wprowadzenie uprawnień, szczególnie dla osób poszkodowanych.
Uważali, że skoro walczą, zostają ranni lub giną podczas działań, na które wysłało
ich państwo, to mają prawo żądać od niego szacunku i wsparcia.22
Żołnierze uczestniczący w misjach wskazywali również „(...) na potrzebę
podjęcia działań związanych nie tylko z zapobieganiem, ale również likwidacją
długotrwałych skutków choroby, problemów inwalidztwa czy zaburzeń związanych
15
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z rozłąką, stresem pola walki, nadużywaniem substancji psychoaktywnych”. 23
Postulowali także zrównanie – w dotychczas obowiązujących uprawnieniach –
żołnierzy zawodowych z nadterminowymi, umożliwienie poszkodowanym pełnienie
dalszej służby wojskowej, dokonywania zwrotu pełnych kosztów leczenia, czy
ustanowienia odznaki „Za rany”. 24 Z częścią postulatów zgodził się rząd, który
rozpoczął pracę nad ustawowym uregulowaniem tych kwestii.
Celem uchwalenia aktu prawnego, który dawałby weteranom szereg
uprawnień, było m.in.: zapewnienie odpowiedniego uhonorowania oraz pomocy
państwa w readaptacji do życia, a także zaoferowanie wsparcia zgodnego
z rzeczywistymi oczekiwaniami.25
Ostatecznie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza
granicami państwa26 została podpisana przez Prezydenta RP 9 września 2011 roku.
Jej opublikowanie nastąpiło 30 września 2011 roku, a wejście w życie miało miejsce
z końcem marca 2012 roku.27
Status weterana i weterana poszkodowanego
Ustawa o weteranach po raz pierwszy zdefiniowała status osób, które
uczestniczyły w polskich misjach zagranicznych. Zgodnie z definicją ustawową,
za „weterana działań poza granicami państwa” (w całym artykule oraz ustawie
nazywanego „weteranem”), można uznać osobę, która nieprzerwanie, przez cały
okres na jaki została skierowania (jednak nie krótszy niż 60 dni), brała udział
w działaniach poza granicami kraju w ramach kontyngentu wojskowego. 28
Weteranem poszkodowanym może natomiast zostać osoba, która brała udział
w działaniach poza granicami państwa i w czasie ich wykonywania doznała
uszczerbku na zdrowiu, który spowodowany był wypadkiem pozostającym
w związku z tymi działaniami lub chorobą nabytą w czasie wykonywania zadań lub
obowiązków służbowych, a z tego tytułu zostało jej przyznane świadczenie
odszkodowawcze.29 Za wypadek ustawa uznaje nagłe zdarzenie, spowodowane
przyczyną zewnętrzną, które skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu i było związane
z uderzeniem na przeciwnika, odpieraniem jego ataku lub zamachem na uczestnika
działań, a także w innych przypadkach, które związane były z wykonywaniem
zadań.30
Do uzyskania statusu weterana poszkodowanego nie jest wymagane pełnienie
służby, przez co najmniej 60 dni. Oznacza to, że jeśli w wyniku działań
zagranicznych, osoba zostanie ranna lub poszkodowana nawet w pierwszym dniu
swojego pobytu – to może się ona starać o jego przyznanie.
Status nadawany jest w drodze decyzji administracyjnej, przez Ministra Obrony
Narodowej, na podstawie wniosku złożonego przez żołnierza. W przypadku
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przyznania statusu weterana poszkodowanego – w decyzji znajduje się określenie
procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości dodatku weterana. 31
W terminie 60 dni od daty wydania ostatecznej decyzji, właściwy organ, wydaje
legitymację, która potwierdza status weterana. 32
Siły Zbrojne RP są formacją, która posiada największą liczbę weteranów. Do
30 listopada 2014 roku Minister Obrony Narodowej przyznał taki status 10.636
osobom, a weterana poszkodowanego – żołnierza – 555 osobom. Natomiast, aż 419
razy Minister wydał decyzję odmowną. Do tego czasu wystawiono również 11.106
legitymacji potwierdzających otrzymany status. 33
Sposoby wynagradzania i uhonorowania za szkody doznane na skutek
misji
Uzyskanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego automatycznie
przyznaje tym osobom pewne uprawnienia. Oprócz różnych form opieki medycznej
oraz psychologicznej – które omówione zostaną w drugiej części artykułu – osoby,
które brały udział w misjach zagranicznych, mają możliwość otrzymania, bądź
skorzystania z różnych przywilejów.
Jednym z takich uprawnień jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
pięciu dni. Weterani mogą z niego korzystać jedynie w przypadku, gdy łączna ilość
należnego im wolnego nie przekracza 26 dni.34
W sytuacji, gdy weteran został zaproszony na uroczystości w charakterze
uczestnika misji, ma on prawo do zwrotu kosztów przejazdów i zakwaterowania.
W przypadku żołnierzy dotyczy to jednak tylko wydarzeń, których organizatorem jest
Minister Obrony Narodowej lub dowódca jednostki wojskowej. Zwroty kosztów
przysługują maksymalnie dwa razy w roku i łącznie nie mogą przekraczać kwoty
ustalonej dla najniżej emerytury.35 Do 30 listopada 2014 roku z tego uprawnienia
skorzystały 123 osoby.36
Gdy weteran – żołnierz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może starać
się o przyznanie zapomogi. Uzyskanie jej jest możliwe w przypadku, gdy ukończył
on 65 rok życia lub gdy posiada status weterana poszkodowanego, a pomoc
materialna jest mu potrzebna ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego, które
istotnie pogorszyło jego sytuację życiową. Możliwe jest również przyznanie
zapomogi, gdy jego choroba spowodowała wzrost kosztów utrzymania. W takim
wypadku może być ona przeznaczona m.in. na zakup leków, wyrobów medycznych,
czy opłacenie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia. Środki finansowe są
wypłacane z utworzonego w tym celu funduszu, którego dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.37
Uzyskanie zapomogi jest możliwe po złożeniu wniosku i pozytywnym
rozpatrzeniu go przez odpowiedni organ. Należy do niego dołączyć także dokumenty
potwierdzające wystąpienie sytuacji, od której zależne jest przyznanie pomocy. Dla
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żołnierzy organem odpowiedzialnym za wypłatę zapomogi jest dyrektor wojskowego
biura emerytalnego.38 Do końca listopada 2014 r. Minister Obrony Narodowej
przyznał 42 zapomogi.39
Od 1 stycznia 2016 r. weterani mogą również korzystać z darmowej pomocy
prawnej na etapie przedsądowym. Do tej pory żołnierze mogli korzystać z takich
porad w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które zlokalizowane
jest w Warszawie, co było utrudnieniem dla osób z poza tego miasta. Dzięki wejściu
w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej będą oni mogli znaleźć wsparcie
w każdym powiecie. Weterani mogą uzyskać informacje dotyczące przepisów
regulujących różne dziedziny życia, z wyjątkiem spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, prawa handlowego, czy celnego. 40
Mundur jest bez wątpienia istotnym symbolem przynależności do Sił Zbrojnych.
Co do zasady noszony jest tylko przez żołnierzy w służbie czynnej, chociaż
dopuszczone są pewne wyjątki. Przykładowo – kombatanci i żołnierze, którzy pełnili
czynną służbę wojskową, a zostali przeniesieni do rezerwy lub w stan spoczynku,
mogą nosić mundur, gdy uczestniczą w uroczystościach wojskowych, państwowych,
czy organizowanych przez stowarzyszenia kombatantów, a także, gdy wygłaszają
prelekcje dotyczące historii, czy obronności lub uczestniczą w uroczystościach
rodzinnych.41 Dodatkowo, weterani poszkodowani, którym nie przysługiwało
umundurowanie wyjściowe, mają prawo do jego otrzymania.42
Żołnierzom, którzy posiadają status weterana przysługuje również prawo do
asysty honorowej w czasie pogrzebu. 43 Chociaż może być ona przydzielona
wszystkim, którzy pełnili zawodową służbę wojskową, to jednak uprawnienie to
przysługuje również osobom, które nie pełniły zawodowej służby wojskowej. W misji
biorą bowiem udział również rezerwiści, chociaż są to przypadki niezwykle rzadkie.
Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe tylko w przypadku, gdy rodzina złoży
wniosek do właściwego dowódcy garnizonu. 44
W Siłach Zbrojnych RP żołnierze mogą korzystać z pomocy rekonwersyjnej.
Polega ona na przygotowaniu wojskowych do powrotu na cywilny rynek pracy.
Pomocą objęte są osoby, które mają być zwolnione z zawodowej służby wojskowej
oraz ci, którzy już ją zakończyli. W ramach rekonwersji możliwe jest skorzystanie
z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, przekwalifikowania, czy praktyk
zawodowych.45

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu
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sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. 2012, poz. 105), §§ 2-4
39
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby
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poz. 1367 z późn. zm.), § 1
42
Ustawa o weteranach, art. 19 ust. 1-2
43
Ustawa o weteranach, art. 21 ust. 1
44
Ustawa o weteranach, art. 21 ust. 3-4
45
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. 2014,
poz. 1414 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”, art. 120
ust. 1-3
38

178
______________________________________________________________________

Ze wszystkich opisanych wcześniej uprawnień mogą korzystać zarówno
weterani, jak i weterani poszkodowani. Jednak osoby, które utraciły na misji zdrowie,
ustawodawca zdecydował się wyróżnić szczególnie – m.in. poprzez dodatkowe
uprawnienia.
Weterani poszkodowani mają możliwość skorzystania z dofinansowania do
kształcenia. Żołnierze, którzy na misji doznali uszczerbku na zdrowiu mogą starać
się o dofinansowanie studiów (z wyjątkiem studiów III stopnia) oraz kształcenia na
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także w szkole policealnej). Dodatkowo
wojskowym pokrywane są koszty dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły
(uczelni) i z powrotem oraz wydatki związane z zakwaterowaniem w czasie
kształcenia w innej miejscowości. Do końca listopada 2014 roku taką pomoc
finansową przyznano 97 weteranom poszkodowanym.46
Żołnierzowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
przysługuje świadczenie odszkodowawcze. Dotyczy to wypadów, które związane są
z wykonywaniem zadań w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, jednak tylko
w przypadkach, gdy żołnierz wykonywał je zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 47
Odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent
doznanego uszczerbku i jest dodatkowo zwiększane, jeśli w wyniku wypadku
żołnierz został uznany za niezdolnego do pracy lub samodzielnej egzystencji. 48
Dodatkowo przysługuje mu także odszkodowanie za uszkodzone, zniszczone lub
utracone w wyniku wypadku, przedmioty osobiste lub służące do wykonywania
zawodu.49
Dodatkowe uprawnienia posiadają poszkodowani uczestnicy misji
zagranicznych, którzy pobierają rentę inwalidzką, wynikającą z udziału w działaniach
poza granicami kraju. Ustawodawca zagwarantował im część przywilejów, które
posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi. W przypadku, gdy poszkodowany weteran,
który pobiera rentę, wymaga leczenia w sanatorium, przysługuje mu prawo do
pobytu w takim zakładzie, niezależnie od wymiaru urlopu wypoczynkowego, jednak
nie częściej niż raz na 3 lata. Dodatkowo przysługuje mu także prawo do leczenia
w ośrodkach rehabilitacyjnych, które mają za zadanie przywrócić zdolność do pracy,
albo zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia. Takie osoby korzystają również
ze zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny, a także 50% zniżki przy
przejazdach komunikacją miejską i 37% ulgi przy korzystaniu z publicznych środków
autobusowego i kolejowego transportu zbiorowego. 50
W przypadku, gdy weteran poszkodowany pobiera emeryturę lub rentę, ma
prawo do otrzymywania „dodatku weterana”. Przyznawany jest on przez odpowiedni
organ emerytalno-rentowy, po złożeniu wniosku przez zainteresowanego. Dodatek
ten jest corocznie waloryzowany, a jego wysokość uzależniona jest od uszczerbku
na zdrowiu doznanego na misji.51
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Dla żołnierzy dużym problemem było zwolnienie ze służby w przypadku, gdy
w jej trakcie np. zostali ranni. Jeszcze kilka lat temu takie osoby nie miały żadnych
możliwości, aby w dalszym ciągu służyć w wojsku. Zmieniło się to w 2010 roku, kiedy
do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wprowadzono kategorię
„zdolny z ograniczeniem”. Początkowo przygotowano dla takich osób 35 etatów
w różnych jednostkach na terenie kraju. Niestety zapisy ustawy przewidywały, że
żołnierze zwolnieni ze służby będą mogli starać się przed komisją lekarską
o przyznanie nowej kategorii i ponowne włożenie munduru jedynie do 2012 roku.
Utrudniło to możliwość powrotu do służby żołnierzom, którzy np. byli jeszcze
w trakcie leczenia. Kolejna nowelizacja ustawy przedłużyła ten okres do końca 2014
roku. Kategoria „zdolny z ograniczeniem” (Z/O) pozwala żołnierzom na dalsze
pełnienie służby wojskowej, jednak najczęściej na stanowiskach administracyjnych.
Zgodnie ze stanem na 2013 rok, pełniło ją 38 żołnierzy z kategorią Z/O. 52
Weterani poszkodowani mają również pierwszeństwo w zatrudnieniu
w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Jednak zastosowanie tego uprawnienia jest możliwe jedynie w przypadku, gdy
weteran posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i sprawność psychofizyczną,
niezbędną na danym stanowisku.53
Szczególnym sposobem okazania wsparcia i szacunku dla uczestników misji
jest „Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa”, który obchodzony jest 29
maja.54 W tym samym terminie obchodzony jest również „Międzynarodowy Dzień
Uczestników Misji Pokojowych ONZ”. 55 „Dzień Weterana” jest świętem wszystkich
żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy brali udział w misjach oraz ich rodzin, a także
bliskich osób poległych w działaniach poza granicami kraju. Centralne uroczystości
odbywają się każdego roku w innym mieście, a ich głównymi celami są:
uświadamianie
społeczeństwa
o
celowości
zaangażowania
Polski
w międzynarodowe operacje pokojowe, humanitarne, czy antyterrorystyczne,
przedstawianie niebezpieczeństw związanych z uczestnictwem w misjach, a także
pokazanie konieczności okazywania szacunku i wsparcia wszystkim weteranom,
a w szczególności tym, którzy na misjach zostali ranni lub ponieśli śmierć. 56
W Polsce przyznaje się wiele orderów, odznaczeń i odznak. Część z nich
nadawana jest przez Prezydenta RP, inne przez poszczególnych ministrów,
a jeszcze inne przez organizacje pozarządowe. Ustawa o weteranach wprowadziła
specjalne odznaki honorowe dla funkcjonariuszy, ale także ustanowiła wojskową
odznakę „Za Rany i Kontuzje”.57 Obecnie przyznawana jest ona żołnierzom, którzy
w wyniku wypadku związanego z działaniami prowadzonymi na misji odnieśli rany
lub kontuzje, jednak tylko w przypadku, gdy w czasie wykonywania tych zadań

M. Schwarzgruber, Powrót do szeregu (w:) „Polska Zbrojna”. 2014, nr 2 (814), s. 58-59
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należycie przestrzegali zasad bezpieczeństwa. 58 Minister Obrony Narodowej, do
końca czerwca 2014 roku, przyznał odznakę „Za Rany i Kontuzje” 342 osobom.59
Specyficznym rodzajem odznaczeń w polskim systemie są „Gwiazdy”.
To odznaczenia wojskowe, które mają charakter pamiątkowy. Stanowią one
nagrodę, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby w polskim kontyngencie
wojskowym lub w rejonie operacji wojskowej. Mogą być również przyznawane
żołnierzom, funkcjonariuszom służb mundurowych i specjalnych oraz osobom
cywilnym. Wizerunek i nazwę „Gwiazdy” za konkretną misję ustala Prezydent RP. 60
Zakończenie części pierwszej
Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie w tematykę pomocy państwa
dla weteranów działań poza granicami państwa. Nakreślono w niej m.in. ich sytuację
po powrocie do kraju, powody wprowadzenia uregulowań prawnych, a także
omówiono status weterana i możliwości jego otrzymania. Przedstawiono również
sposoby wynagradzania i uhonorowania żołnierzy, za szkody doznane na skutek
misji.
Streszczenie
Opieka nad weteranami jest problemem, który Polska dopiero niedawno
zauważyła i postanowiła rozwiązać w sposób całościowy. Praca przedstawia zarys
polityki państwa wobec weteranów, a w szczególności w stosunku do osób
poszkodowanych podczas pobytu na misji. Zostały w niej omówione również formy
pomocy oraz instytucje zajmujące się jej udzielaniem.
Słowa klucze: weterani, polityka publiczna, siły zbrojne
Summary
The system of care for veterans is the topic which the Polish state recognised
recently and decide to try and solve in all-encompassing way. The research presents
a framework of the state policy regarding veterans, especially those injured during
foreign missions. The article also discussed forms of assistance and the institutions
providing that kind of help.
Key words: veterans, public policy, armed forces
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SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY
WIĘZIENNICTWA I JEGO WPŁYW NA KARIERĘ ZAWODOWĄ
Wstęp
Prezentowany materiał w artykule sanowi badania pilotażowe do planowanego
projektu badawczego dotyczącego służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji,
Straży Pożarnej). W projekcie tym zostaną poddane diagnozie takie zjawiska jak
dobór, szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz ocenianie w grupach
dyspozycyjnych. Zarządzanie kadrami połączone z jakością oraz efektywnością
wykonywanych zadań winno pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie skuteczności
zamierzonych działań i wypracowanie wysokich kompetencji oficerów. To oni
stanowią wartość dodaną organizacji, a ich zdolności i kwalifikacje, kreatywność
i elastyczność w działaniu wpływają na rozwój organizacji.
Ci sami ludzie mogą być albo siłą, albo słabością, elementem krytycznym
w funkcjonowaniu organizacji. Poprzez oddziaływanie personalne (dobór,
doskonalenie zawodowe, motywowanie) możliwe jest kształtowanie spójności
organizacji, utrzymywanie kierunku działania i uzyskiwanie efektu synergii
(efektywności).1 Stąd działania dotyczące pracowników przynoszą długofalowe
skutki w sferze zarządzania kadrami i mają zasadnicze znaczenie w osiągnięciu celu
przez organizację. Specyfika Służby Więziennej zakłada kształtowanie takiego
systemu działania, w którym i kierownictwo, i pracownicy, dążą do osiągnięcia
wspólnego sukcesu, a podjęte działania mają na celu nie tylko bezpośrednie dobro
organizacji, ale i nadrzędne, jakim jest bezpieczeństwo kraju.
Często o przebiegu kariery decyduje kapitał kariery, czyli rozwinięte
i zakumulowane kompetencje, nabyte w czasie nauki, pracy, uczestniczenia w życiu
społecznym, oraz życiowe doświadczenia. Ten kapitał, jak każdy inny, ulega
zmianom. Jednostka uczestniczy w rozwoju przez odpowiednie zachowania w danej
organizacji oraz na rynku pracy. Dzięki nabywaniu nowych kompetencji, obyciu
w świecie, znajomości procedur kapitał ten rośnie. Coraz częściej wymagana jest
też gotowość do zmian i zmieniania samego siebie, zerwania dotychczasowego
kontraktu psychologicznego pracy i pójście ścieżką kariery bez granic, nowego
definiowania własnej działalności.

1

Zob. T. Listwan, Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami (w:) T. Listwan (red.):
Zarządzanie kadrami. Warszawa 2010, s. 61
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1. Istota kariery i doskonalenia zawodowego
We współczesnym świecie kariera jest bardzo pożądanym elementem wśród
społeczeństwa. Jej rozwój przyczynia się do poprawy wielu aspektów w życiu,
między innymi do poprawy pozycji społecznej czy stanowiska pracy. Świadome
i racjonalne podejmowanie decyzji pozwala na konsekwentne wspinanie się po
szczeblach kariery.
Według T. Listwana „Kariera (ang. carrer) – w najszerszym ujęciu jest
rozumiana jako powodzenie w życiu, zdobywanie coraz wyższych stanowisk
i pozycji w działalności zawodowej, naukowej i społecznej, przechodzenie z pozycji
niżej cenionych do pozycji wyżej cenionych w społeczeństwie.” 2
Pojęcie kariery pochodzi z języka włoskiego (carriera) oznacza plac gonitwy,
szybki bieg, tor wyścigowy, jazdę galopem. Kariera to życiowy cel, do jakiego zdąża
każdy człowiek. Na tle zawodowym karierą określa się ciągły rozwój pracowników. 3
Kariery istnieją wtedy gdy ludzie dążą do rozwoju i dbają o nie. Jest to
indywidualny wybór zależący od jednostki. Nie należy czekać aż kariera sama się
potoczy i liczyć na przypadki, trzeba samemu do wszystkiego dążyć i rozwijać swoje
umiejętności. Ponieważ jak twierdzi M. Eggert: „Ci, którzy nie mają własnych celów,
zawsze będą pracować dla tych, którzy je mają”.4
Iellatchitch, W. Mayrhofer i M. Meyer wyodrębnili cztery typy karier:
 świat organizacji – jest to przestrzeń, w której przebiegają tradycyjne kariery
zawodowe; drabina awansu jest zazwyczaj dokładnie określona;
realizatorzy kariery powinni identyfikować się z organizacją i jej celami.
 niezależny mobilny profesjonalizm – jest to typ kariery zawodowej
specjalistów, którzy zazwyczaj pozostają w granicach swoich specjalizacji
zawodowych, jednakże są oni mobilni oraz często zmieniają organizację
jako obszar własnej aktywności zawodowej; dzięki temu pogłębiają zakres
wiedzy poprzez zdobywanie nowych doświadczeń; celem kariery
zawodowej profesjonalistów jest wzrost niezależności poprzez bycie
ekspertem w stosunkowo wąskiej dziedzinie.
 samozatrudnienie – jest to typ kariery zawodowej w którym jednostka działa
niezależnie w przestrzeni poza organizacyjnej; ten typ kariery realizują
również właściciele średnich i małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw,
a także jednostki działające jako jednoosobowe podmioty gospodarcze;
ważnym motywem ich działalności jest orientacja na autonomię.
 chroniczna elastyczność – jest to typ kariery zawodowej nastawiony na
przekraczanie różnych granic. Działania te są niejednokrotnie bardzo
radykalne, a realizatorzy starają się realizować projekty o różnej treści,
z różnych dziedzin, na różnych polach aktywności oraz dla różnych
klientów.5

T. Listwan, Słownik zarządzania kadrami. Warszawa 2005, s. 57
http://www.ws.edu.pl/uczelnia/absolwenci/007.pdf, (pobrano 15.03.2016 r.)
4
http://www.ws.edu.pl/uczelnia/absolwenci/007.pdf (pobrano 15.04.2016 r.)
5
P. Bohdziewicz, Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego.
s. 48-50
2
3
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Kierowanie rozwojem kariery ma ogromne znaczenie zarówno dla jednostek,
jak i dla organizacji.6 Proces zarządzania karierą obejmuje takie etapy jak
planowanie karier, realizację karier, motywowanie pracowników oraz kontrole
realizacji planu.
Według J. Szczuapczyńskiego można wyróżnić cztery płaszczyzny
zarządzania karierami. Na rysunku nr 1 przedstawiono płaszczyzny zarządzania
karierami.
Rysunek nr 1: płaszczyzny zarządzania karierami

Płaszczyzny zarządzania karierami

Zdefiniowanie
ścieżek karier

Potrzeby
organizacji

Planowanie
karier

Pomoc
w rozwoju

Doradztwo

Potrzeby
pracowników

Źródło: T. Majewski, Zarządzanie karierami oficerów. Kariery a kompetencje
kierownicze. Warszawa 2005, s. 28

Płaszczyzny zarządzania karierami to:7
 zdefiniowanie ścieżek karier;
 planowanie karier;
 pomoc w rozwoju zawodowym;
 doradztwo.
Zdefiniowanie ścieżek karier – jest to narzędzie wspomagające indywidualny
wybór kariery przez pracownika. Pierwszą rzeczą na jaką organizacja zwraca uwagę
jest to czy pracownik przebył określone szczeble kariery lub czy odbył odpowiedni
staż. Jednakże najzdolniejsi pracownicy maja szansę na szybszy awans.
Planowanie karier – jest to dokładne określenie perspektyw rozwoju pracownika
oraz jak najlepsze dopasowanie jego możliwości oraz ambicji do potrzeb organizacji.
Jest to również określenie warunków jakie pracownik musi spełnić aby móc się
rozwijać.
Pomoc w rozwoju zawodowym – to pogłębianie wiedzy pracowników poprzez
umożliwienie im udziału w stażach, szkoleniach. To proces szkolenia i doskonalenia
zawodowego.

6
7

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 2000, s. 763
T. Majewski, Zarządzanie karierami oficerów. Kariery a kompetencje kierownicze. Warszawa 2005,
s. 29
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Doradztwo – jest to indywidualna pomoc organizacji w sprawach zawodowych
dla każdego pracownika.
Czynnikiem decydującym o miejscu i funkcjonowaniu człowieka
w społeczeństwie, w szczególności wykonywaniu zawodu, jest jego wykształcenie,
na które składają się wiedza, umiejętności i postawy. Wykształcenie jest rezultatem
procesu kształcenia i samokształcenia. Można je podzielić na ogólne
(przygotowujące jednostkę do życia w społeczeństwie) oraz zawodowe (decydujące
o przydatności człowieka do wykonywania prac określonego rodzaju i specjalności,
tj. zawodu).8 Kształcenie zawodowe daje ogólne podstawy wiedzy i pozwala
opanować główne umiejętności wymagane w określonym zawodzie, a także
umożliwia uzyskanie stosownych tytułów zawodowych (inżyniera, licencjata,
magistra) oraz uprawnień formalnych. Szkolenie zawodowe spełnia natomiast
funkcję przystosowania jednostki do pracy w konkretnej firmie i na ściśle określonym
stanowisku. Kształcenie zawodowe jest nastawione głównie na zdobywanie
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, natomiast szkolenie na zdobywanie
i podnoszenie kompetencji zawodowych rozumianych jako konkretna wiedza,
umiejętności, predyspozycje, zdolności i doświadczenia pozwalające wykonywać
prawidłowo prace na stanowisku, które nie muszą być potwierdzone dokumentami
(na piśmie). Szkolenie zapewnia możliwość przystosowania nowo zatrudnionego
pracownika na danym stanowisku, pozwala uzupełnić kwalifikacje ludzi
zatrudnionych, a także przygotować ludzi do zmiany stanowisk na równorzędne
i wyższe.
Jednym z dwóch „idealnych” modeli kształcenia i doskonalenia pracowników
zaproponowanym przez M. Rybaka jest model systematycznego szkolenia. 9
M. Armstrong uważa, że szkolenie powinno zmierzać do uzupełnienia luki
kompetencyjnej, czyli różnicy pomiędzy tym, co pracownicy potrafią, a tym co
powinni umieć robić w danej chwili i w przyszłości.10 Szkolenie stanowi także jedno
z podejść w repertuarze rozwoju.11
Z kolei Z. Sekuła uważa, że to „proces doskonalenia obejmuje aktualizację
oraz rozszerzenie wiedzy i umiejętności do wykonywania obecnej i przyszłej
pracy”.12 Środowisko sprzyjające uczeniu się istnieje tylko wtedy, gdy organizacja
preferuje takie wartości jak przekonanie, że rozwój kapitału ludzkiego
przedsiębiorstwa możliwy jest poprzez zapewnienie mu warunków skutecznego
uczenia się i szkolenia, a to z kolei gwarantuje osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.
Korzyści ze szkoleń odnosi przede wszystkim firma i są nimi: 13
 lepsza efektywność pracownika, a tym samym zespół, organizację, czyli
lepsze rezultaty, lepsza jakość, wzrost produktywności;
 stwarzając warunki do rozwoju pracownikom organizacja przyciąga wysokiej
klasy specjalistów dzięki zaoferowaniu im możliwości kształcenia i rozwoju,
podnoszeniu kompetencji zawodowych, daniu im zadowolenia z pracy
i stworzenia możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji;
Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa 2011, s. 254-255
M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim kluczowe kompetencje (w:) M. Rybak (red.): Kapitał ludzki
a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa 2003, s. 39-45
10
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2003, s. 450
11
J.J. Matthews, D. Megginson, M. Surtees, Rozwój zasobów ludzkich. Gliwice 2008, s. 97
12
Z. Sekuła, Controling personalny. Istota i przedmiot badań, cz. I, TNOiK. Bydgoszcz 1999, s. 107
13
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2003, s. 498-499
8
9
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 zwiększenie elastyczności operacyjnej przez rozszerzenie zakresu
umiejętności pracowników (zróżnicowanie umiejętności);
 utożsamienie celów jednostki z celami organizacji, co powoduje większą
motywację do działania, zaangażowanie się jednostki w funkcjonowanie
organizacji, oddanie się pracowników misji organizacji i uznanie jej
za własną;
 wprowadzanie zmian z współuczestnictwem pracowników, zaakceptowanie
przez nich wprowadzanych zmian, uświadomienie konieczności
wprowadzania zmian z jednoczesną gwarancją nabycia nowych
umiejętności i wiedzy niezbędnej do przystosowania się w nowej sytuacji;
 pomoc w kształtowaniu pożądanej kultury organizacyjnej (zorientowanej na
ciągłe doskonalenie, uczenie się, zmiany);
 kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji na zewnątrz;
 integracja pracowników ze sobą i firmą;
 podniesienie poziomu obsługi klientów;
 zminimalizowanie kosztów uczenia się i realizacji szkoleń.
Z uczestnictwa w szkoleniach korzyści także odnoszą pracownicy: 14
 łatwiejsze przystosowanie się do nowej pracy;
 lepszą pracę, a tym samym lepsze wywiązywanie się z powierzonych
obowiązków;
 większe szanse na awans i rozwój kariery zawodowej;
 możliwość przekwalifikowania się, a to z kolei wpływa na wachlarz stanowisk
możliwych do objęcia w przyszłości;
 obniżenie niepewności co do przyszłości, obawy o utratę pracy;
 większą satysfakcję z wykonywanej pracy;
 wyższe zarobki.
Zmieniające się warunki panujące w firmie, w otoczeniu zewnętrznym
powoduje, że człowiek (pracownik) musi ciągle pogłębiać i zdobywać nową wiedzę
poprzez ustawiczne i permanentne kształcenie i szkolenie.
2. Założenia metodologiczne badań
Problemem badawczym niniejszej pracy była próba znalezienia odpowiedzi na
pytanie: Jak przebiega ścieżka kariery oficerów Służby Więziennej? W celu
ułatwienia identyfikacji problemu badawczego określono następujące problemy
szczegółowe:
Czy ocena okresowa wpływa na ścieżkę kariery funkcjonariuszy?
Czy ukończenie kursów i szkoleń wpływa na awanse i przeniesienia
funkcjonariuszy?
Czy wszyscy posiadają równe szanse awansowania?
Kolejną czynnością jest określenie tez i hipotez. Jako hipotezę przyjęto:
uzupełnienie braków kompetencyjnych poprzez uczestnictwo w kursach
i szkoleniu doskonalącym jest głównym determinantem kariery zawodowej.
Główną metodą prowadzonych badań był sondaż diagnostyczny. Metoda ta
opierała się na statystycznym zbieraniu faktów i danych na temat badanego
problemu. Pogrupowane fakty i dane dotyczące obiektu badań pozwoliły
14

Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa 2011, s. 254-255
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zdiagnozować przyczyny oraz skutki, a także umożliwiły zaprojektowanie nowych
rozwiązań.
Techniką, którą wybrano podczas badań było ankietowanie. Badania ankietowe
przeprowadzono w dniach 9-11 maja 2016 roku w jednym z Aresztów Śledczych
w województwie dolnośląskim. Komendant aresztu nie zgodził się na ujawnienie
danych swojej placówki. Ankieta była anonimowa. Pytania znajdujące się w ankiecie
były rzetelne oraz dotyczyły problemów, na które nie znano odpowiedzi. Ponadto
pytania były dobrane świadomie i tworzyły logiczną całość. Ankieta składa się
z trzech części. Pierwsza to część adresowo-tytułowa, w której zawarto cel badań
oraz wskazówki dotyczące ankiety. Druga to część główna, która zawierała
wszystkie pytania do respondentów. Pytania dotyczyły przebiegu karier oficerów
Służby Więziennej oraz organizowania, prowadzenia kursów i szkoleń
przygotowujących funkcjonariuszy do obejmowania kolejnych stanowisk
służbowych. Pytania w niej zawarte były zamknięte lub półotwarte. Natomiast trzecia
część to metryczka.
Badania zostały przeprowadzone w grupie 40 oficerów Służby Więziennej
Aresztu Śledczego. Ankietowani oficerowi byli w różnych stopniach. Wśród
ankietowanych oficerów 50% to podporucznicy, 35% to porucznicy, 10%
uczestników to kapitanowie, natomiast 5% to majorowie. Wśród ankietowanych nie
było oficerów w stopniu podpułkownika oraz pułkownika. Z tego wynika, że 95%
badanych to oficerowie młodsi, a zaledwie 5% to oficerowie starsi. Podział
funkcjonariuszy ze względu na posiadane stopnie oficerskie został przedstawiony
na rysunku nr 2.
Rysunek nr 2: badana grupa według posiadanych stopni oficerskich

Źródło: opracowanie własne

Większość badanych stanowili mężczyźni – 55%, a kobiety – 45%. Podział
badanej grupy z ze względu na płeć przedstawiono na rysunku nr 3.

189
______________________________________________________________________

Rysunek nr 3: charakterystyka respondentów ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne

W przeprowadzonych badaniach dokonano podziału respondentów ze względu
na staż pracy. Osoby, które pracują w Służbie Więziennej najkrócej, bo do 3 lat
stanowili 5% oficerów, od 4 do 5 lat – 10% badanych funkcjonariuszy, od 6 do 10 lat
to grupa aż 40% badanych, od 11 do 15 lat to 30% respondentów, od 16 do 20 lat –
10% ankietowanych, tylko 5% osób pozostawało w służbie powyżej 20 lat. Podział
respondentów ze względu na staż służby przedstawiono na rysunku nr 4.
Rysunek nr 4: badana grupa według wysługi lat

Źródło: opracowanie własne
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3. Opinie respondentów dotyczące kariery i doskonalenia zawodowego
w kontekście badań
W jednym z pierwszych pytań respondenci zostali poproszeni o dzielenie
odpowiedzi dotyczących częstotliwości organizowania szkoleń i kursów
w macierzystej placówce. 80% oficerów uważa, że kursy i szkolenia odbywają się
kilka razy w roku. 10% ankietowanych w tym sami mężczyźni są zdania, że kursy
i szkolenia odbywają się raz w roku. 10% badanych stwierdziło, że kursy i szkolenia
odbywają się co kilka lat. Zdecydowana większość osób stwierdziła, że w ich
jednostce kursy są organizowane kilka razy w roku. Świadczy to o tym, że szkolenie
i doskonalenie zawodowe w Służbie Więziennej jest procesem ciągłym. Dziwi fakt,
że co dziesiąty funkcjonariusz uważa, że takowe szkolenia są organizowane co kilka
lat. Można zatem przypuszczać, że notorycznie oni nie uczestniczą w tych
szkoleniach. Częstotliwość organizowanych kursów i szkoleń przedstawione zostały
na rysunku nr 5.
Rysunek nr 5: opinie dotyczące częstotliwości organizowanych kursów i szkoleń
w macierzystej placówce

Źródło: opracowanie własne

Oficerowie zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy ich
zdaniem powinny być prowadzone kursy i szkolenia. Aż 75% ankietowanych uważa,
że powinien to być proces powtarzający się. 15% oficerów twierdzi, że szkolenia
powinny odbywać się na początku zatrudnienia. Wszyscy ankietowani udzielający
takiej odpowiedzi to mężczyźni. Kolejnych 10% uczestniczących w badaniach (i to
również są mężczyźni) uważają, że szkolenia powinny odbywać się przed
obejmowaniem nowych (kolejnych) stanowisk służbowych. Z badania wynika, że
mężczyźni w znacznym stopniu wolą być szkoleni w momencie obejmowania
nowych stanowisk służbowych oraz na początku kariery zawodowej. Z tego wynika,
że to kobiety dostrzegają „ciągłą” potrzebę zdobywania nowych kompetencji
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zawodowych, uzupełniania luk kompetencyjnych. Szkolenie i doskonalenie
zawodowe traktują jako drogę do kariery zawodowej. Prawdopodobnie kobietom jest
trudniej awansować i dlatego dążą do posiadania solidnej wiedzy zawodowej
i preferowanych umiejętności (rysunek nr 6).
Rysunek nr 6: opinie dotyczące prowadzenia kursów i szkoleń

Źródło: opracowanie własne

Respondenci mogli także zadeklarować chęć uczestnictwa w kursach
i szkoleniach. 85% ankietowanych chętnie w nich uczestniczy. Natomiast 15%
oficerów, nie wykazuje chęci do uczestniczenia w takich zajęciach. Można
przypuszczać, ze niechęć do uczestnictwa w szkoleniach wynika z niedostosowania
treści szkolenia do potrzeb na konkretnych stanowiskach służbowych. Może to
również wynikać z tego, że kursy i szkolenia wymagają poświęcenia dodatkowego
czasu po godzinach pracy, a także wyjazdów poza miejsce zamieszkania. 80%
funkcjonariuszy niechętnie biorących udział w szkoleniach to kobiety.
Prawdopodobnie wynika to z przekonania, ze to na kobiecie spoczywa obowiązek
opieki nad dziećmi, dbania o rodzinę, dom rysunek nr 7).
Jednocześnie oficerowie uważają, że prowadzone szkolenia i doskonalenie
zawodowe jest przydatne w pracy zawodowej. Tego zdania jest 65% respondentów,
twierdząc, ze szkolenia są przydatne lub bardzo przydatne. Znaczny odsetek
badanych (35%) stwierdziło, że szkolenia są średnio przydatne. Potwierdza to
wcześniejsze przypuszczenie, że realizowane tematy nie końca są dostosowane do
potrzeb funkcjonariuszy. Świadczy to także o tym, że źle jest realizowana analiza
potrzeb szkoleniowych. W planowaniu szkoleń nie bierze się pod uwagę opinii
szkolonych (rysunek nr 8).
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Rysunek nr 7: chęć uczestnictwa w kursach i szkoleniach

Źródło: opracowanie własne
Rysunek nr 8: opinie dotyczące przydatności kursów i szkoleń

Źródło: opracowanie własne

W opinii respondentów kury i szkolenia nie przygotowują ich do pełnienia
obowiązków służbowych na nowo objętych stanowiskach pracy. Tego zdania jest aż
40% ankietowanych udzielając odpowiedzi, że odbyte szkolenia przygotowują ich
w niskim lub bardzo niskim stopniu. Jeżeli tego zdania jest prawie połowa
respondentów, to należy zadać pytanie: czy jest sens prowadzenia takich szkoleń?
Nasuwa się kolejne pytanie: czy osoby prowadzące szkolenia posiadają wiedzę
specjalistyczną i umiejętności? 60% ankietowanych jest odmiennego zdania i uważa
uczestnictwo w szkoleniach za przydatne. Opinie dotyczące stopnia przygotowania
poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach do objęcia nowego stanowiska
przedstawiono na rysunku nr 9.
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Rysunek nr 9: opinie dotyczące stopnia przygotowania poprzez uczestnictwo w kursach
i szkoleniach do objęcia nowego stanowiska

Źródło: opracowanie własne

Niezadowolenie z uczestnictwa w kursach i szkoleniu jest także związane
z oczekiwaniami funkcjonariuszy. Poprzez udział w szkoleniach funkcjonariusze
oczekują zwiększenia się kapitału kompetencyjnego. Chcą zdobyć nową wiedzę,
nabyć dodatkowych umiejętności, doskonalić postawy. Chcą być osobami
kompetentnymi na zajmowanym stanowisku, specjalistami w określonym obszarze
działania. Tego oczekuje około 38% ankietowanych. 26% funkcjonariuszu chce
zdobyć wiedzę niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych. Takie
odpowiedzi świadczą o odpowiedzialności oficerów oraz rzetelnym podejściu do
wykonywania zadań. 30% oficerów twierdzi, że uczestnictwo w kurach stwarza
możliwości awansu, wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe. Zdają sobie oni
sprawę z tego, iż żeby awansować należy spełniać wymogi formalne ujęte w karcie
opisu stanowiska służbowego. Ich uczestnictwo sprowadza się do chęci uzyskania
świadectwa lub certyfikatu uczestnictwa w konkretnym zamierzeniu szkoleniowym.
Zaledwie 6% respondentów bierze czynny udział w doskonaleniu zawodowym dla
zaspokojenia własnych ambicji (rysunek nr 10).
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Rysunek nr 10: opinie dotyczące oczekiwań wobec udziału w doskonaleniu
zawodowym

Źródło: opracowanie własne

Według 65% ankietowanych kursy i szkolenia nie maja wpływu na szybszy
awans. 35% oficerów jest przeciwnego zdania. Prawdopodobnie jest to ta grupa
oficerów, która oczekuje awansowania po ukończeniu szkolenia. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że niestety tak duża przewaga odpowiedzi negatywnych, źle
świadczy o perspektywach awansu jakie dają kursy i szkolenia w badanej jednostce.
Takie odpowiedzi nie napawają optymizmem ponieważ to kompetencje powinny
decydować o przebiegu kariery zawodowej. Opinie dotyczące wpływu szkoleń na
awanse został przedstawiony na rysunku nr 11.
Rysunek nr 11: opinie dotyczące wpływu szkoleń na awanse

Źródło: opracowanie własne
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Ankietowani mogli również określić czy perspektywa awansu motywuje ich do
wydajniejszej pracy. Aż 95% respondentów udzieliło odpowiedzi pozytywnej. Tylko
5% czyli 2 osoby, w tym same kobiety udzieliły odpowiedzi negatywnej. Z tego
badania wynika, że prawie wszyscy pracownicy wykonują swoje zadania lepiej
i dokładniej gdy maja przed sobą perspektywę awansu. Dlatego należy się skupić
na indywidualnym projektowaniu ścieżek kariery dla oficerów. Każdemu należy
stworzyć perspektywy rozwoju zawodowego i awansowania. Niechęć wśród
niewielu kobiet może świadczyć o braku perspektyw bądź przeszkód jakie napotkały
w przeszłości. Być może dla nich jest ważniejsze poczucie bezpieczeństwa,
stabilność zatrudnienia czy rodzina są ważniejsze niż kariera zawodowa. Motywację
oficerów do pracy przedstawiono na rysunku nr 12
Rysunek nr 12: opinie dotyczące motywacji

Źródło: opracowanie własne

Następnym bardzo ważnym elementem kariery są równe szanse awansu
pośród wszystkich pracowników. Ankietowani oficerowie w 65% uważają, że nie
posiadają równych szans. Tylko 35% badanych twierdzi, że taką możliwość posiada.
To pytanie było pytaniem półotwartym, respondenci, którzy wybrali odpowiedź
negatywną mogli ją uzasadnić. Większość osób, która skorzystała z takiej
możliwości uważała, że oficerowie nie posiadają równych szans awansowania ze
względu na brak odpowiedniego kapitału relacyjnego. Jest to bardzo poważny
problem obecnych czasów. Wielu oficerów być może dlatego uważa, że kursy
i szkolenia nie wpływają na szybszy awans. Ankietowani zapewne tracą motywację
do pogłębiania swojej wiedzy. Opinie dotyczące szans awansowania przedstawiono
na rysunku 13.
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Rysunek nr 13: opinie dotyczące równych szans awansu

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym pytaniem na które podjęto próbę odpowiedzi w badaniach było
pytanie dotyczące wpływu oceny okresowej na przebieg kariery zawodowej
w Areszcie Śledczym. Aż 60% oficerów uważa, że uzyskiwanie dobrych i bardzo
dobrych ocen okresowych nie wpływa na rozwój kariery.
25% osób uważa, że otrzymywanie dobrych ocen gwarantuje karierę
zawodową. Tylko 15% sądzi, że uzyskiwanie bardzo wysokich ocen okresowych
determinuje szybką karierę. Tak duża ilość odpowiedzi negatywnych świadczy
o nikłym przekonaniu oficerów w możliwość awansu dzięki zdobywaniu wysokich
ocen okresowych. Świadczy o tym również to, że funkcjonujący system opiniowania
służbowego jest niedostosowany do realiów służby funkcjonariuszy. Można
wywnioskować, że opiniowanie okresowe jest realizowane, ponieważ tak stanowią
przepisy kadrowe. Ocena okresowa nie spełnia zatem dwóch podstawowych funkcji.
Nie daje informacji o jakości wykonywanej pracy oraz informacji o możliwości
zatrudnienia funkcjonariusza na określonym stanowisku służbowym. Wpływ oceny
okresowej na awanse przedstawiono na rysunku nr 14.
W badaniach podjęto próbę diagnozy czynników ograniczających szybką
karierę zawodową. Z pośród zasugerowanych odpowiedzi respondenci mogli
wybrać czynniki ograniczające odpowiedzi. Według badanych czynnikiem, który
najbardziej ogranicza rozwój zawodowy jest brak kapitału relacyjnego (odpowiedź ta
została wskazana 28 razy). Jako kolejny czynnik oficerowie wskazali brak
odpowiedniego wykształcenia (14 razy), dyskryminację płciową (10 razy) oraz
rodzinę (2 wskazania). Badanie to potwierdza wcześniejszą opinię, iż kapitał
relacyjny determinuje szybkość kariery zawodowej. Dyskwalifikuje to wielu
odpowiednich kandydatów, którzy spełniają wymagania do objęcia wyższego
stanowiska. Takie praktyki nie powinny mieć miejsca. Wielu funkcjonariuszy
zapewne wyraża swoje negatywne opinie na temat rozwoju kariery właśnie
ze względu na obecną sytuację. Jednakże nie tylko brak kapitału relacyjnego
stanowi problem. Równie ważne podczas rozwoju kariery jest wykształcenie,
którego brak może ograniczać jej rozwój.
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Rysunek nr 14: wpływ oceny okresowej na awanse

Źródło: opracowanie własne

Brak wykształcenia można nadrobić odpowiednimi kursami i szkoleniami, nie
jest to droga bez wyjścia. Kolejnym czynnikiem ograniczającym rozwój jest
dyskryminacja płciowa. Należy zaznaczyć, że wśród respondentów, którzy tak
uważają są tylko kobiety. Na uwagę zasługuje fakt, że rodzina nie jest problemem
a żeby się spełniać zawodowo, zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Najmniej
ograniczającym czynnikiem jest rodzina. Tylko w kilku wypadkach to ona stanowi
przeszkodę. Czynniki ograniczające rozwój kariery zawodowej zostały
przedstawione na rysunku nr 15.
Rysunek nr 15: czynniki ograniczające rozwój kariery zawodowej

Źródło: opracowanie własne
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Zakończenie
Celem badań była diagnoza ścieżki kariery oficerów Służby Więziennej.
Na potrzebę pracy przyjęto hipotezę: uzupełnianie braków kompetencyjnych
poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniu doskonalącym jest głównym
determinantem kariery zawodowej. W wyniku analizy przeprowadzonych badań
przyjętą hipotezę odrzucono.
Przebieg ścieżki kariery oficerów jest regulowany ustawami i rozporządzeniami.
Jednakże badania dowiodły, że nie dla wszystkich oficerów jest ona identyczna.
Przebieg ścieżki kariery oficerów powinien gwarantować awanse, a to z kolei
powinno się wiązać z doskonaleniem swoich kompetencji zawodowych. Niestety tak
nie jest. Głównym czynnikiem na przebieg kariery jest posiadanie odpowiedniego
kapitału relacyjnego. W tym wypadku nie ważne są odbyte kursy i szkolenia lecz
„znajomości i układy”. Uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i kursach nie
przekłada się na awanse funkcjonariuszy. Pomimo, że respondenci mają możliwość
i chcą uczestniczyć w kursach i szkoleniach często bywa, że nie są o nich
dostatecznie poinformowani. Chęć uczestnictwa w nich dobrze świadczy
o funkcjonariuszach, ponieważ oznacza to spory, drzemiący w nich potencjał.
Dlatego poprzez kursy i szkolenia oficerowie oczekują zwiększenia kompetencji
zawodowych niezbędnych na zajmowanym stanowisku, awansu, pogłębienia
wiedzy, a co poniektórzy zaspokojenia własnych ambicji. Niestety według
respondentów kursy i szkolenia średnio przygotowują ich do objęcia nowego
stanowiska. Być może dlatego, że przeprowadzane są one w złym momencie.
Niemal połowa oficerów twierdzi, że objęcie nowego stanowiska nie jest
poprzedzone żadnymi kursami przygotowawczymi. Zdaniem większości oficerów
kursy i szkolenia powinny być procesem powtarzającym się, zapewniając regularne
dokształcanie się w wielu aspektach.
W karierze znacząca powinna być ocena okresowa. Niestety ocena okresowa
nie wpływa na ścieżkę kariery oficerów Służby Więziennej. Większość z nich uważa,
że zdobywanie dobrych ocen okresowych nie ma na nią żadnego wpływu. Jest to
bardzo negatywny czynnik demotywujący do sumiennej służby.
Ankietowani przyznali, że perspektywa awansu motywuje ich do wydajniejszej
pracy. Niemal wszyscy funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby pokazać się
z jak najlepszej strony przed przełożonymi. Świadczy to o ich determinacji związanej
z rozwojem kariery zawodowej. Jeśli pomimo napotykanych wcześniej trudności
pojawia się szansa awansu oficerowie starają się sprostać wymaganiom
przełożonych, aby zdobyć wyższe stanowisko.
Z badań wynika, że istnieje grupa osób, która jest niechętna do odbywania
kursów i szkoleń. Są to same kobiety. Negatywne podejście może wynikać
z przekonania o dyskryminacji płciowej w miejscu pracy oraz z nikłych szans na
awans wywołanych brakiem kapitału relacyjnego. Niektóre kobiety prawdopodobnie
przez macierzyństwo nie są w stanie pogodzić kursów, pracy i wychowywania dzieci.
Zazwyczaj dlatego, że kursy odbywają się po godzinach pracy, często poza
miejscem zamieszkania. Kobiety posiadające rodzinę niestety muszą rezygnować
z tego typu wyjazdów.
Ścieżka kariery oficerów Służby Więziennej jest dość trudna. W szybkim
awansowaniu przeszkadza między innymi dyskryminacja płciowa, brak
wspomnianego wcześniej kapitału relacyjnego, nie przynależność do związków
zawodowych, brak wykształcenia, nepotyzm. Dodatkowo system awansowania
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może wywoływać wiele emocji i zachowań, które na co dzień mogą stanowić
przeszkodę w karierze. Między innymi system awansowania wywołuje rywalizację,
która z jednej strony jest zachowaniem negatywnym, budzącym agresję oraz
niechęć, ale z drugiej strony, dzięki niej funkcjonariusze mają zwiększoną motywację
do działania. Pozytywnym zachowaniem jakie wywołuje system awansowania jest
współpraca, dzięki której zostają nawiązywane dobre relacje między
współpracownikami skutkujące zwiększona wydajnością pracy.
Dla wszystkich oficerów kursy i szkolenia są potrzebne. Jest to zależne od
ambicji i charakteru funkcjonariuszy. Mimo, że szkolenia nie wpływają na szybki
awans, pozawalają im uzupełniać braki kompetencyjne, które są równie ważne
podczas wykonywania codziennych obowiązków.
Streszczenie
W artykule opisano podstawowe problemy dotyczące szkolenia i doskonalenia
zawodowego jako głównego czynnika decydującego o kierunku i tempie kariery
zawodowej. Zdefiniowano pojęcie kariery zawodowej, płaszczyzny zarządzania
karierą oraz przedstawiono typy kariery. Scharakteryzowano próbę badawczą.
W dalszej części artykuły zaprezentowano wyniki badań. W zakończeniu
przedstawiono wnioski z badań.
Słowa klucze: kariera zawodowa, szkolenie i doskonalenie zawodowe, Służba
Więzienna
Summary
The article describes the basic problems for the training and professional
development as the main factor determining the direction and pace of their careers.
They defined the concept of career, career management plane and the types
of careers. They characterized by sampling. In the following articles, the results
of the tests. At the end of presents conclusions from the study.
Key words: career, training and professional development, the Prison Service
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Jarosław STRUNIAWSKI
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zakład Zarządzania Kryzysowego
ORGANIZACJA IMPREZ (NIE) MASOWYCH PRZEZ UCZELNIE WYŻSZE
Bezpieczeństwo imprez masowych zależy od wielu połączonych ze sobą
elementów. Ich cechą charakterystyczną jest duża liczba ludzi zgromadzonych
w jednym miejscu. Są to obiekty sportowe – stadiony, hale sportowe i widowiskowe,
a także centralne punkty miast i drogi publiczne.
W opinii powszechnej, jak również na gruncie konstytucji i obowiązujących
przepisów prawa, imprezy masowe traktuje się jako dobro kultury o zapewnionym
równym dostępie dla wszystkich obywateli. Zazwyczaj są one źródłem
niecodziennych przeżyć i nadzwyczajnych emocji, czasem tak niezwykłych, że
urastają do rangi prawdziwego święta.1 Osoby uczestniczące w nich spotykają się
w celu uczczenia czegoś, świętowania, kibicowania ulubionej drużynie sportowej lub
po prostu spędzenia czasu na wspólnej zabawie.
Obecnie powodem podejmowania dyskusji nad bezpieczeństwem imprez
masowych przez środowisko naukowców i praktyków są najczęściej wybryki
chuligańskie ich uczestników. Dotyczy to przede wszystkim masowych imprez
sportowych, w tym meczów piłki nożnej, gdyż to one generują największe
zagrożenia wywołane przez ich uczestników. Wejście w życie w 2009 r. ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych 2 było podyktowane przede wszystkim
organizacją w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ustawa
przez wielu uważana jest za jedną z najbardziej restrykcyjnych w całej Europie,
jednak dzięki niej skutecznie zostały ograniczone towarzyszące imprezom
zakłócenia porządku publicznego. Ma to odzwierciedlenie w statystykach
policyjnych, ukazujących stałą poprawę bezpieczeństwa na polskich stadionach –
z roku na rok jest to tendencja spadkowa.
Inną kategorią imprez masowych są imprezy artystyczno-rozrywkowe.3 Mają
one charakter artystyczny, rozrywkowy lub zalicza się do nich zorganizowane
publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach
umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 metrów,
co umożliwia odpowiednią rozrywkę, a także zaoferować im kontrolowany sposób
spędzenia czasu, co może zapobiec nadużywaniu alkoholu i zachowaniom

S. Parszowski, A. Kruczyński, Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki.
Warszawa 2015, s. 13
2
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 504
ze zm.)
3
Imprezy artystyczno-rozrywkowe mogą odbywać się na stadionie, w innym obiekcie niebędącym
budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000 oraz
w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.
1
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antyspołecznym.4 Imprezy tego typu organizowane są w formie koncertów
muzycznych, festynów czy pokazów skupiających w określonym czasie i miejscu
dużą liczbę osób. Skala związanych z nimi zagrożeń i ich intensywność jest
niewspółmiernie niższa, jak ma to w przypadku meczów piłki nożnej.
Przedmiotowa ustawa, tak jak większość przepisów prawnych, nie jest wolna
od kilku mankamentów. Dedykowana jest ona przede wszystkim organizacji meczów
piłki nożnej, natomiast sposób przygotowania i realizacji pozostałych kategorii
imprez oraz imprez niespełniających wymogów ustawowych jest dość nieprecyzyjny.
Powoduje to często rozbieżną i błędną interpretację prawa przez ich organizatorów.
Ponadto duża ich liczba nie bierze pod uwagę zaleceń i uwag Policji, a możliwości
ich nadzorowania, kontrolowania i stawiania wymagań organizowanym imprezom są
niewystarczające. Jednak niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z imprezą
masową, czy niemasową, to zawsze organizator ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo oraz utrzymanie porządku publicznego na terenie imprezy, od
momentu udostępnienia do czasu jego opuszczenia przez uczestników. Taki stan
wskazuje, że zasady organizacji imprez niebędących imprezami masowymi, pomimo
nieuregulowania ustawowego powinny być penalizowane przepisami niżej rangi –
wytycznymi, procedurami, regulaminami.
Jednym z wyjątków wyłączającym stosowanie przepisów ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych jest organizacja imprez przez uczelnie wyższe.
Jednak w tym wypadku powinny być spełnione określone przesłanki. Imprezy te
muszą być nieodpłatne, tzn. na które wstęp i uczestniczenie w nich nie pociąga za
sobą określonych kosztów dla uczestnika, w szczególności związanych z nabyciem
biletu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę i pobytu na niej
(np. zaproszenie). W potocznym rozumieniu ,,nieodpłatne” jest to, co nie wymaga
opłaty, takie, za które się nie płaci, bezpłatne, za darmo.5 Za imprezę nieodpłatną
należy uznać imprezę charytatywną, w której wniesienie opłaty za uczestnictwo nie
ma charakteru bezwzględnego, lecz dobrowolny, uzależniony tylko i wyłącznie od
woli uczestnika.6 Natomiast w sytuacji, gdy część uczestników nie ponosi żadnych
opłat, czyli jest dla nich nieodpłatna, a inna część jest zmuszona dokonać stosownej
opłaty, to dana impreza powinna być traktowana jako odpłatna.7 Ponadto imprezy
organizowane powinny być na terenach zamkniętych (teren osiedla studenckiego,
jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie ma charakteru
zamkniętego i tym samym podlega ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.8
Teren zamknięty musi być w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej podległej
lub podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw
oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury
fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu
niniejszej ustawy. Określa go rektor w porozumieniu z właściwym organem
samorządu terytorialnego. Przesłanka ta wskazuje, że jednostka organizacyjna musi
być organizatorem imprezy masowej.
C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz. Warszawa 2012, s. 71
Por. P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe. Warszawa 2014. s. 299
6
G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz. Warszawa 2008, s. 50.
7
C. Kąkol, Bezpieczeństwo …, op. cit.., s. 27
8
Wyrok WSA Wawa, 20.03.2006, VI SA/Wa 878/05, LEX nr 222245
4
5
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W przypadku gdy powyższe zasady spełnione są łącznie, nie jest wymagane
uzyskanie zezwolenia na ich przeprowadzenie, nie gromadzi się i nie przetwarza
informacji, które są z nimi związane i nie ma obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w razie popełnienia przez uczestników
przestępstwa czy wykroczenia nie stosuje się przepisów karnych z ustawy
o bezpieczeństwa imprez masowych. Skorzystanie z przedmiotowego wyłączenia
ustawowego nie jest dopuszczalne, jeżeli chociażby jedna z przesłanek nie zostanie
spełniona. Autonomia uczelni w tym zakresie została określona w art. 70 ust. 5
Konstytucji RP9 oraz ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 10
– podstawowym aktem prawnym dotyczącym funkcjonowania publicznych
i niepublicznych szkół wyższych. Władze uczelni wyższych korzystając ze swoich
uprawnień ustawowych, powinny mieć jednak świadomość zagrożeń
towarzyszących imprezom. W związku z tym zapewnienie bezpieczeństwa powinno
być dla nich priorytetem, a uzyskać to mogą m.in. poprzez stworzenie odpowiednich
przepisów regulujących te kwestie i ich właściwe respektowanie.
Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni należy do
obowiązków rektora, który kieruje działalnością uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz
oraz jest przełożonym osób zatrudnionych na uczelni. Jednym z jego uprawnień jest
wydanie zgody na wkroczenie na teren uczelni służb państwowych
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Służby te
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej mogą
podjąć działania z własnej inicjatywy, zawiadamiając go o tym niezwłocznie. Jednak
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na uczelniach wymaga w tym
zakresie usprawnień. W związku z tym coraz częściej podpisywane są porozumienia
uzasadniające podejmowanie interwencji przez funkcjonariuszy na ich terenie,
np. w przypadku informacji o handlu narkotykami, nielegalnym oprogramowaniem
komputerowym itd.
Co roku na polskich uczelniach organizuje się liczne imprezy związane z m.in.
z inauguracją i zakończeniem roku akademickiego, otrzęsinami czy juwenaliami
studenckimi. Analiza ich przebiegu (w tym brak informacji w mediach o zdarzeniach
powodujących zagrożenia życia i zdrowia ich uczestników) wskazuje na dobry
poziom zapewnienia bezpieczeństwa. Zdarzają się jednak nieprofesjonalnie
przygotowane i prowadzone imprezy, lub w których trakcie ich uczestnicy
przekraczają normy prawne.
Najbardziej znanym i niestety najtragiczniejszym w skutkach przykładem
nieprawidłowej organizacji imprez na terenie uczelni wyższych w Polsce były
zorganizowane z 14 na 15 października 2015 r. otrzęsiny studentów pierwszego
roku, które odbyły się w na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
(UTP) im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Inicjatorem organizacji tego
przedsięwzięcia była Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP, która w dniu
9 października 2015 r. zwróciła się pismem skierowanym do rektora UTP
z wnioskiem o wyrażenie zgody na organizację imprezy pt. ,,Start Party”. Należy
mieć świadomość, że samorząd studencki nie jest jednostką podporządkowaną
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wobec czego nie spełnia on jednej
9

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483)
(Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 ze zm.)
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z przesłanek wykluczających zastosowanie ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych. Do jego zadań należy prowadzenie na terenie uczelni działalności
w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
Imprezę zaplanowano do przeprowadzenia w godz. 21:00-3:00
w wyznaczonej części holu głównego oraz budynku 3.1 UTP. Zgoda na imprezę
została wydana dwuetapowo (wyłącznie w formie ustnej) przez rektora, który
zaakceptował organizację imprezy w golu budynku 3.1 oraz prorektora
ds. dydaktycznych i studenckich, który wydał zgodę na organizację imprezy w holu
budynku 2.1. O fakcie organizacji imprezy nie zostały powiadomione organy
samorządu terytorialnego, Policja ani żadne służby ratownicze.
Impreza została zorganizowana na parterze dwóch budynków UTP,
oznaczonych numerami 2.1 i 3.1, które były ze sobą skomunikowane łącznikiem
znajdującym się na wysokości I piętra. Łącznik miał wymiary – 30 m długości i 2 m
szerokości, natomiast wejście z zewnątrz do budynków było możliwe tylko przez
budynek 3.1. Miejsca, w których odbywała się impreza nie były objęte
videomonitoringiem.
Wstęp na imprezę był płatny w zróżnicowanej wysokości, w zakresie kwot od
1 do 10 zł. (w imprezie mogły uczestniczyć osoby niebędące studentami Uczelni).
Jako dowód wpłaty stosowano marker w postaci stempla odbijanego na ręce.
Informację o płatnym wstępie umieszczono na plakatach reklamujących imprezę.
W związku z tym, że nie wdrożono żadnej procedury fiskalnej nie jest możliwe
określenie dokładnej liczby uczestników. Można domniemywać, że w imprezie
uczestniczyło około 1.200 osób, gdyż organizatorzy przygotowali 800 miejsc
w szatni (ilość dostępnych żetonów), jednak dopuszczalne było przyjmowanie na
1 żeton kilku okryć wierzchnich. W każdym z budynków odtwarzana była inna
muzyka (brak informacji co do uiszczenia opłaty za odtwarzanie utworów do ZAIKSu – Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych).
W trakcie imprezy w budynku 2.1 członkowie Samorządu Studenckiego
prowadzili sprzedaż piwa o zawarciu alkoholu 6% – po 5 zł. za puszkę. Sprzedający
nie posiadali koncesji na sprzedaż alkoholu, a pieniądze trafiały do wspólnej kasy
wraz z dochodami za sprzedaż biletów i szatnię. Zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych sprzedawanie i podawanie alkoholu może być
prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zwolnienie.11 Na imprezach
masowych, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są
sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej
niż 3,5% alkoholu,12 jednak zabronione jest ich sprzedaż w twardych opakowaniach,
w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych.13
Do zabezpieczenia imprezy została wynajęta firma ochrony osób i mienia –
10 pracowników, którzy na stałe ochraniają obiekty UTP na podstawie ustawy
o ochronie osób i mienia, a nie ustawy o bim. Pracownicy ochrony przy wejściu do
budynku sprawdzali torby i plecaki osób wchodzących pod kątem posiadania przez
nich alkoholu, jednak osoby te nie były sprawdzane pod kątem stanu trzeźwości.
Zabezpieczenie medyczne stanowiło 4 studentów – wolontariuszy, z czego jeden
z uprawnieniami ratownika medycznego.
Art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356)
12
Art. 8a. 1. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, op. cit.
13
Ibidem, art. 8a. 4
11
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Uczestnicy imprezy chcąc skorzystać z toalety bądź kupić piwo byli zmuszeni
przejść łącznikiem, w którym zorganizowana była prowizoryczna palarnia
papierosów, wobec czego przebywały tam dodatkowe osoby. W czasie imprezy
przed godz. 1:00, z uwagi na bardzo dużą ilość osób przebywających wewnątrz
samego łącznika i na schodach prowadzących do tego miejsca, doszło do zatoru.
W wyniku tego kilka osób przewróciło się i zostało przygniecionych przez
napierający tłum (grafika nr 1). Osoby przebywające w łączniku zaczęły wybijać
szyby, aby zapewnić dostęp powietrza. Ochrona nie była w stanie powstrzymać
uczestników i opanować sytuacji, a dodatkowo nie posiadała odpowiedniej ilości
środków łączności, które umożliwiałyby jej szybki kontakt między sobą.
Grafika nr 1: miejsce imprezy

Źródło: K. Paczkowski, Organizacja imprez na terenie uczelni wyższych na przykładzie
UTP, prezentacja multimedialna. Bydgoszcz 2016

O zaistniałej sytuacji organizator imprezy oraz osoby w niej uczestniczące
kilkukrotnie powiadomili telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które
następnie przekazało informacje o zdarzeniu Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Policji i służbom ratowniczym. Powiadomiono również szpitale o zdarzeniu
masowym i o konieczności przyjęcia wielu poszkodowanych. Informacje
przekazywane w zgłoszeniach były chaotyczne, nieprecyzyjne i dotyczyły
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m.in. braku możliwości wydostania się z budynku, obrażeń ciała wielu osób czy
awarii technicznej oraz bezczynności ochrony i użyciu przez nią gazu pieprzowego.
Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, pomocy poszkodowanym
udzielali będący na miejscu wolontariusze oraz osoby z przeszkoleniem
medycznym, które włączyły się do tej akcji spontanicznie. Na miejsce przybyło
12 karetek i 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Zespoły ratownictwa
medycznego miały problem z wejściem do pomieszczenia i dotarciem do
poszkodowanych. Panujący chaos bardzo utrudniał im pracę.
Ze strony Policji zostało skierowanych 10 patroli interwencyjnych z terenu
odpowiedzialności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Działania Policji
polegały na zapewnieniu drożności wyjazdu karetkom pogotowia z rannymi.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wylegitymowano uczestników imprezy,
przeprowadzono procesowe oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchano
ustalonych świadków. W pierwszej fazie działania policyjne były również utrudnione,
albowiem uczestnicy otrzęsin zaczęli rozchodzić się, a członkowie samorządu
studenckiego zaczęli sprzątać puszki po piwie. Akcję ratunkową zakończono o godz.
2:15.
W wyniku zdarzenia na miejscu udzielono kilkudziesięciu osobom pomocy
medycznej, 11 osób zostało przewiezionych do szpitali na terenie Bydgoszczy,
a kilkanaście osób z obrażeniami zgłosiło do nich się własnym transportem. Niestety
jedna studentka zmarła na terenie imprezy, natomiast w ciągu kolejnych dwóch
tygodni zmarło w wyniku obrażeń kolejnych dwóch studentów.
Skutkiem tego tragicznego zdarzenia było wszczęcie śledztwa przez
Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz – Północ w sprawie nieumyślnego spowodowania
niebezpieczeństwa dla życia wielu osób poprzez niezapewnienie bezpieczeństwa
masowej imprezy, w wyniku czego doszło do stratowania kilkunastu osób,
co skutkowało naruszeniem czynności narządów ciała 15 osób i śmierci trzech
studentów. Zarzuty popełnienia przestępstwa przedstawiono przewodniczącej
Uczelnianej Rady Samorządu UTP. Dotyczyły one sprowadzenia zagrożenia dla
życia i zdrowia wielu osób, nielegalnej sprzedaży alkoholu oraz organizacji imprezy
masowej bez wymaganego zezwolenia. Kolejne zarzuty przedstawiono rektorowi
UTP – niedopełnienie obowiązków służbowych, prorektorowi ds. Dydaktycznych
i Studenckich – przekroczenie uprawnień oraz dowódcy ochrony imprezy
studenckiej – nieumyślne spowodowanie niebezpieczeństwa życia wielu osób,
związane z niedochowaniem zasad ostrożności i niezapewnieniem bezpiecznego
przebiegu imprezy.
Jak wskazują powyższe fakty, przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu
Studenckiego UTP – organizator ,,Start Party” był zobowiązany wystąpić
o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – odpowiedniej
decyzji administracyjnej wydanej, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.14 Jak
wskazuje Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 marca 2007 r., III SA/Kr 487?06, LEX
nr 526690 ,,(…) stroną postępowania o udzielenie zezwolenia na organizowanie
masowej imprezy jest organizator takiej imprezy. Jedynym kryterium, określającym
podmiot będący stroną w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na
organizowanie imprezy masowej jest jej przeprowadzenie. Tylko ten podmiot jest
14

C. Kąkol, Bezpieczeństwo …., op. cit., s. 520

207
______________________________________________________________________

stroną, kto zamierza ją przeprowadzić (…). Takie zaniechanie stanowi przestępstwo
podlegające grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.15 Nielegalna organizacja
imprezy masowej winna być rozumiana jako jej przeprowadzanie, tj. okres od
udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej. Natomiast
uczestnicy nielegalnie zorganizowanej imprezy masowej, przez sam fakt brania
w niej udziału, nie podlegają odpowiedzialności karnej. To samo należy odnieść do
członków służby informacyjnej i porządkowej.16
Prezentowane na łamach mediów tłumaczenia władz UTP, że przez ostatnie
kilkanaście lat imprezy studenckie organizowane były w taki sam sposób i nic złego
się nie stało, należy uznać za duże lekceważenie prawa oraz życia i zdrowia ich
uczestników. Nie należy powielać i naśladować szablonowo wzorów i rozwiązań już
stosowanych, nawet wówczas, gdy dawały one pozytywne rezultaty. Trzeba bowiem
pamiętać, że każda nowa sytuacja ma swoją niepowtarzalną specyfikę i właściwości.
Zadaniem władz uczelni wyższych jest stworzenie takiej atmosfery studiowania,
zorganizowanie czasu poza zajęciami dydaktycznymi (koła zainteresowań, koła
naukowe), zaangażowanie studentów w różnego rodzaju projekty, udzielanie im
pomocy i zachęcenie do działań, aby postrzegali uczelnię nie tylko przez pryzmat
nauki. Jednym z przykładów takiej aktywności są imprezy studenckie organizowane
przez zarejestrowane organizacje i stowarzyszenia studentów działające na uczelni,
w tym samorząd studencki.
Imprezy organizowane przez uczelnie wyższe (m.in. o charakterze naukowym,
sportowym, rekreacyjnym, artystycznym, rocznicowym lub rozrywkowym) skupiają
dużą liczbę młodych ludzi, a tym samym istnieje prawdopodobieństwo powstania
różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tym
muszą być one odpowiednio przygotowywane i realizowane. Pomocne w tym
zakresie będą zasady, reguły postępowania opracowane w formie
regulaminów/procedur (np. zarządzenia rektora dotyczących zasad organizacji
imprez studenckich na terenie uczelni). Ich celem jest z jednej strony wskazanie
studentom prawidłowego sposobu organizacji przez nich imprez, a z drugiej
zabezpieczenie władz uczelni przed odpowiedzialnością za przekroczenie norm
prawnych, m.in. zaniechanie lub niedopełnienie obowiązków. Przepisy te powinny
określać komórki organizacyjne uczelni zaangażowane w przygotowanie danej
imprezy. Muszą one jasno wskazywać termin, w jakim przedstawiciele studentów
powinni wystąpić do władz uczelni z wnioskiem o udzielenie zgody na
przeprowadzenie danej imprezy. Pozwoli to na ich odpowiednią ocenę (m.in. pod
kątem ewentualnego zakwalifikowania ich jako imprezy masowe, a tym samym
podlegające odpowiedniemu zgłoszeniu na podstawie ustawy o bim) i określenie
wymogów, jakie powinny być spełnione przez organizatorów danego
przedsięwzięcia. W procedurach należy również wskazać dodatkowe dokumenty
i ich treść, które należy załączyć do wniosku. W zależności od charakteru imprezy
powinny one zawierać m.in.: nazwę imprezy; termin i miejsce imprezy; organizatora
imprezy; charakter imprezy; szczegółowy opis imprezy – powinien zawierać
szczegółowy rozkład następujących po sobie treści programowych imprezy
15
16

Art. 58. 1. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, op. cit.
C. Kąkol, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 525
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i dostosowanych do nich czynności organizacyjnych przeprowadzanych przez
imiennie wyznaczonych organizatorów; regulamin imprezy; kosztorys imprezy,
planowa wydatki; osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe; zgłoszenia,
komunikaty, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informacje o sponsorach; liczbę
uczestników, (ewentualny udział osób spoza uczelni wymaga dodatkowej zgody);
zasady zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona, pomoc medyczna, wolontariusze,
ratownicy, zabezpieczenie przeciwpożarowe, ocena BHP uczelni; zaplecze
sanitarno-higieniczne; wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg zapewniających
dojazd służb ratowniczych i Policji; organizację łączności; dokument potwierdzający
ubezpieczenie OC.
Każdorazowo organizator imprez studenckich po uzyskaniu zgody na ich
przeprowadzenie powinien powiadomić właściwą miejscowo Państwową Straż
Pożarną, Policję, pogotowie ratunkowe o ich miejscu i terminie oraz podjętych
czynnościach zapewniających bezpieczeństwo.
Obowiązkiem organizatorów imprez studenckich jest podejmowanie działań
w zakresie sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego, sprzętu gaśniczego,
oświetlenia awaryjnego, przeglądu ciągów komunikacyjnych m.in. korytarzy,
schodów, klatek schodowych, ocena dróg pożarowych. Uzupełnić należy znaki BHP,
tablice, piktogramy, instrukcje alarmowe. Imprezy wymagają również
zorganizowania zabezpieczenia medycznego, funkcjonującego niezależnie od
lokalnego systemu ratownictwa medycznego. Sposób przygotowania, a następnie
prowadzenia tego rodzaju zabezpieczenia uzależniony jest od rodzaju imprezy
i czynników, wpływających na poziom bezpieczeństwa. Odpowiednie przygotowanie
służb medycznych organizatora na reagowanie w pierwszych minutach zdarzenia
ma decydujące znaczenie dla wartości chronionych – życia i zdrowia ludzi.
W ramach działalności studenckiej możliwe jest organizowanie również imprez
masowych na podstawie określonych unormowań prawnych. Biorąc to pod uwagę,
w regulaminach/procedurach należałoby wskazać określony termin poinformowania
o takim zamiarze władze szkół wyższych. Umożliwić to może udzielenie ze strony
uczelni różnego rodzaju pomocy, np. przy sporządzaniu dokumentacji czy
zabezpieczeniu logistycznym danej imprezy.
Jednym z warunków przeprowadzenia imprez masowych, na których wstęp jest
odpłatny, jest obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.17 Natomiast
w przypadku imprez organizowanych na terenie uczelni, które nie są
zakwalifikowane jako imprezy masowe, nie jest to obowiązkowe. Należy jednak brać
pod uwagę fakt, że organizacja każdej imprezy (studenckiej) generować może
ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym, czy katastrofy zagrażającej
życiu, zdrowiu, czy mieniu. W związku z tym powinno się każdorazowo rozważyć
możliwość zabezpieczenia się przed szkodami wyrządzonymi działaniem lub
zaniechaniem do granic rażącego niedbalstwa przez ubezpieczenie imprezy, a tym
samym ochronę przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi
poszkodowanych. Ponadto organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest
odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub
uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna
(miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej
17

Art. 53. 1. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, op. cit.
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oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania
imprezy masowej.18
Organizatorzy imprez studenckich oprócz spełnienia wymagań określonych
w przepisach wewnętrznych uczelni są zobowiązani również przestrzegać
przepisów wynikających z:
 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – zapewnienie
bezpieczeństwa;
 prawa o ruchu drogowym – wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 ustawy o przeciwdziałania alkoholizmowi – sprzedaż alkoholu;
 prawa podatkowego – działalność handlowa;
 ustawa o zbiórce publicznej – zbiórka publiczna;
 prawa budowlanego – zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego
obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami
i urządzeniami technicznym;
 prawa ochrony środowiska – nagłośnienie.
Władze uczelni na czas trwania imprez (masowych, niemasowych czy
niepodlegających zgłoszeniu) mogą delegować swojego przedstawiciela, który ma
za zadanie czuwać nad bezpiecznym ich przebiegiem. W przypadku niewłaściwego
zachowania uczestników lub powstania innych zagrożeń bezpieczeństwa będzie on
mógł przerwać imprezę, a w przypadku imprez masowych mógłby przekazywać
organizatorowi swoje uwagi i spostrzeżenia. Obserwator w przypadku zaistnienia
określonego zagrożenia powinien powiadomić służby ratownicze i porządkowe oraz
władze uczelni.
Po zakończeniu imprezy do zadań organizatora należy przedstawienie
merytorycznego sprawozdania zawierającego szczegółowy jej opis (nawiązując do
przygotowanego scenariusza) oraz sprawozdanie finansowe.
Należy pamiętać, iż mimo bardzo szerokiej autonomii uczelni, nie jest ona
podmiotem, którego nie obowiązują normy prawne. Właściwe przygotowanie
i realizacja imprez studenckich powinno być oparte o przepisy ustawy o szkolnictwie
wyższym, jak i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Imprezy studenckie organizowane przez szkoły wyższe, przy
spełnieniu ustawowych przesłanek, nie podlegają przepisom ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych. Jednak nie zwalnia to ich organizatorów od
zachowania zdrowego rozsądku i podejmowania wszelkiego rodzaju czynności,
które wyeliminują lub ograniczą do minimum wystąpienie potencjalnych zagrożeń.
Władze uczelni muszą zrozumieć, że to w ich interesie jest organizowanie
bezpiecznych imprez studenckich. W związku z tym powinny one stworzyć
odpowiednie przepisy wewnętrzne, które zagwarantują odpowiednie przygotowanie
i realizację tego rodzaju przedsięwzięć.
Przykład tragicznych wydarzeń z Bydgoszczy determinuje także konieczność
podjęcia szerokich działań edukacyjnych dla osób odpowiedzialnych za organizację
i zarządzanie imprezami. Ponadto właściwa współpraca w tym zakresie Uczelni
z jednostkami Policji i ratowniczymi pozwoli na właściwe zapewnienie
bezpieczeństwa w ich trakcie.

18

Ibidem, art. 52. 1

210
______________________________________________________________________

Streszczenie
Imprezy organizowane przez uczelnie wyższe skupiają dużą liczbę młodych
ludzi, a tym samym istnieje prawdopodobieństwo powstania różnego rodzaju
zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tym muszą być one
odpowiednio przygotowywane i realizowane. W artykule dokonano analizy
tragicznych w skutkach wydarzeń, które wystąpiły w trakcie imprezy zorganizowanej
przez samorząd studencki na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy. Ponadto przedstawiono właściwy sposób organizacji tego typu
imprez zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, szkoła, imprezy masowe
Summary
Events organized by universities focus a large number of young people,
and thus is likely to lead various types of threats to security and public order.
Therefore, they must be prepared and implemented. The article analyzes the tragic
events that occurred during the event organized by the student government at the
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. In addition, it shows the
proper way to organize such events in accordance with generally applicable laws.
Key words: safety, school, mass events
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Arkadiusz BERG
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Prawa i Administracji
ZAPOBIEGANIE ZJAWISKU CHULIGAŃSTWA STADIONOWEGO
Wstęp
Zjawisko chuligaństwa stadionowego jest problemem bardzo aktualnym
i eksponowanym przez media oraz organy władzy państwowej. Chuligaństwo
stadionowe od samego początku swojego istnienia generuje polityczny i publiczny
niepokój na całym świecie. Pomimo wysiłków i podjętych działań w celu
zapobiegnięcia temu zjawisku w ostatnich dekadach, chuligaństwo stadionowe jest
wciąż postrzegane przez polityków, ustawodawców, media i społeczeństwo jako
poważny problem społeczny. Zrozumienie i wyjaśnienie zachowań chuliganów
wciąż stanowi wyzwanie dla socjologów. Początkowo zjawisko to było postrzegane
jako typowa angielska przypadłość. Z czasem jednak ten stereotyp stał się
nieaktualny, ponieważ w innych krajach chuligaństwo stadionowe rozwinęło się
w większym stopniu.1
Obecnie można przyjąć, że chuligaństwo stadionowe jest zjawiskiem
o charakterze międzynarodowym. Często jest postrzegane jako mało istotne na tle
ogółu przestępstw z nienawiści i jest odbierane jako marginalny problem społeczny. 2
Stanowi ono jednak problem, którego wyeliminowanie jest uwarunkowane
zrozumieniem jego istnienia i trwałości. Manifestowanie chuligaństwa stadionowego
w różnych klubach w obrębie danego państwa może mieć wiele wspólnych cech,
jednak znacząco różnić się od chuligaństwa w klubach innych narodowości. Nasuwa
się również pytanie, dlaczego w niektórych europejskich krajach stanowi to problem
na dość dużą skalę, podczas gdy w innych zagadnienie to praktycznie nie istnieje,
pomimo podobnego rozwoju i popularności danej dyscypliny sportowej.
Kwestia chuligaństwa stadionowego dotyczy przede wszystkim jednej
z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie – piłki nożnej. Niewątpliwy
wpływ na to ma medialność i widowiskowość tego sportu. Ponadto w mediach często
można słyszeć o chuligaństwie stadionowym, mimo że tak naprawdę mało osób
miało bezpośrednią styczność z tym zjawiskiem. P. Chlebowicz zauważa, iż istnieje
pogląd mówiący, że chuligaństwo stadionowe w jakimś stopniu stanowi produkt
medialny, jako że media często stają się świadomym kreatorem rzeczywistości.
Definicja chuligaństwa stadionowego
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i przepisach prawa, ciężko znaleźć jedną
precyzyjną definicję chuligaństwa stadionowego. Pojęcie chuligaństwa jest wciąż
niejasne i obejmuje szeroką gamę negatywnych zachowań kibiców. Agresję kibiców
towarzyszącą meczom piłki nożnej bardzo szybko zaczęto nazywać chuligaństwem.
W raporcie o chuligaństwie stadionowym w państwach członkowskich Unii
Europejskiej opublikowanym przez Radę Unii Europejskiej można jedynie odnaleźć

1

R. Spaaij, Understanding Football Hooliganism. A Comparison of Six European Football Clubs. 2006,
s. 1.
2
Ibidem, s. 3

212
______________________________________________________________________

rodzaje przestępstw składających się na to zjawisko tj. przemoc wobec osób,
niszczenie mienia, przestępstwa popełniane po zażyciu alkoholu lub narkotyków,
zakłócanie spokoju, kradzieże oraz nielegalny handel biletami. 3
Aby wyjaśnić to pojęcie, należy zatem najpierw zdefiniować termin
chuligaństwo. Określenie „chuligaństwo” i „chuligan” mają swoje początki w Wielkiej
Brytanii pod koniec XIX wieku. Słowo „hooligan” prawdopodobnie pochodzi od
nazwiska awanturniczej irlandzkiej rodziny z piosenek. 4 Z kolei inna wersja odnosi
się do irlandzkiego młodzieżowego gangu o nazwie „Hooley’s Gang”. Natomiast
A. Lipczyński łączy funkcjonowanie tego określenia z osobą Patricka Hooligana,
który pod koniec XIX wieku w Wielkiej Brytanii został skazany na karę śmierci za
popełnione przestępstwa.5 Inna teoria głosi, że nazwa ta wywodzi się od rosyjskiego
określenia „chuligan”, które przybyło tam z Mongolii i oznaczało pierwotnie
złodzieja.6
W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia powstała współczesna definicja
chuligana stadionowego, jako osoby zamierzającej zachowywać się podczas
zawodów sportowych (w szczególności w czasie meczów piłkarskich) w sposób
agresywny, awanturniczy, która łamie prawo i wdaje się w bójki. 7 W miarę
rozpowszechniania tego określenia, prawdopodobnie głównie za pośrednictwem
opowieści i piosenek, do użycia wszedł wyraz pochodny od słowa chuligan –
chuligaństwo. Natomiast przymiotnik „stadionowy” określa w sposób jasny miejsce
chuligańskich zachowań, czyli obiekt sportowy. 8
Według P. Chlebowicza, pojęcie chuligaństwa stadionowego jest rozumiane
przez społeczeństwo jako „zakłócanie porządku publicznego na stadionach oraz
jako wszelkie patologiczne formy zachowań kibiców, niezależnie od miejsc,
w których są one widoczne”.9 Z kolei R. Spaaij definiuje chuligaństwo stadionowe
jako przemoc związaną z rywalizacją społecznie zorganizowanych grup kibiców piłki
nożnej, przy czym warunkiem jest istnienie co najmniej dwóch rywalizujących grup
kibiców.10 P. Piotrowski definiuje pojęcie chuligaństwa kibiców piłkarskich jako
przejaw zakłóceń porządku, które mają miejsce nie tylko podczas meczów piłki
nożnej, ale także je poprzedzają, a także występują po spotkaniach oraz na trasach
dojazdowych do stadionów.11 Można więc uznać, że chuligaństwo stadionowe
stanowi zjawisko społeczne, na stałe zakorzenione w świadomości społecznej, które
cechuje się złożonością podłoża, różnorodnością zachowań kibiców oraz
zmiennością struktury.12 Z kolei J. Dudała określa chuligaństwo jako „dokonywane
publicznie działanie, w sposób drastyczny naruszające dobra chronione przez prawo
3

Situation report on football hooliganism in the Member States of the European Union July 2002 - July
2003, Council of the European Union, 15997/04
4
https://en.oxforddictionaries.com/definition/hooligan (pobrano 11.03.2017 r.)
5
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=301 (pobrano 11.03.2017 r.)
6
https://www.languageoffootball.com/2015/01/06/terminology-hooligans/, dostęp z dnia 11.03.2017.
7
N. Hartley, How Effective are the Legal Responses to Footbal “Hooliganism”? (w:) University of Liverpool
Law Review. Liverpool 2015, Volume 1 Issue 1, s. 2
8
http://www.historyhouse.co.uk/articles/hooligans.html (pobrano 11.03.2017 r.)
9
P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, LEX (pobrano 2.03.2017 r.)
10
R. Spaaij, op.cit., s. 6
11
P. Piotrowski, Grupowe zachowania chuligańskie. Uwarunkowania psychospołeczne i aspekty prawne,
„Przegląd Policyjny”. 2002, 1, s. 52
12
P. Grzeszczuk, Chuligaństwo stadionowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez masowych
(w:) Bezpieczeństwo imprez masowych „SECURO”, Kwartalnik Studenckiego Koła Naukowego
Bezpieczeństwa Wewnętrznego UW. Warszawa 2014, s. 73
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(zwłaszcza takie jak bezpieczeństwo powszechne, porządek publiczny, zdrowie lub
nietykalność człowieka), jeżeli sprawca działał bez powodu lub z oczywiście błahego
powodu, okazując przez to rażące lekceważenie dla podstawowych zasad porządku
prawnego".13
Metody i formy działania chuliganów
Chuliganem jest kibic, dla którego priorytetem jest rywalizacja poprzez walkę
z innymi chuliganami. Powodem jego nagannego zachowania jest zamiłowanie do
walki, potrzeba poczucia adrenaliny, ale również więź emocjonalna z klubem
sportowym oraz walka w obronie dobrego imienia klubu i jego kibiców. 14 Istnieje
wiele metod i form działania chuliganów.
Głównym sposobem działania jest zakłócenie porządku publicznego podczas
trwania meczu. Chuligani mogą m.in. podjąć następujące działania: wtargnięcia na
stadion, pole gry, przebywanie osób pod wpływem alkoholu a także spożywanie
alkoholu, bójki z policją i służbami porządkowymi, bójki z innymi kibicami, użycie
i rzucenie środków pirotechnicznych lub chemicznych w pole gry lub na trybuny,
rzucanie przedmiotami w osoby znajdujące na terenie stadionu, wnoszenie
i rozwieszanie transparentów, flag oraz wyrażanie wrogich treści. 15
Kolejną popularną formą działania chuliganów jest tzw. „ustawka”. Według
T. Sahaja jest to ekstremalna forma rywalizacji chuliganów, wzorowana na turniejach
rycerskich, gdzie podobne są zasady i broń. To umówione w konkretnym miejscu
i czasie spotkanie rywalizujących ze sobą grup w celu dokonania konfrontacji. 16
Atutem „ustawki” jest zminimalizowanie ryzyka interwencji Policji. Ponadto walki
poza stadionem nie powodowały nałożenia sankcji na kluby. 17 Głównymi cechami
„ustawki” jest jej starannie zaplanowany charakter, działania kamuflujące (w celu
zachowania anonimowości uczestników). 18
Formą działania chuliganów jest także tzw. „akcja”. Według P. Chlebowicza
określenie to „obejmuje swym zakresem różnorodne stany faktyczne polegające na
uprzednio przygotowanych aktach agresji skierowanych najczęściej przeciwko
grupom pseudokibiców, którzy przemieszczają się środkami transportu, zazwyczaj
w związku z odbywającym się meczem”.19 Przykładem „akcji” może być napaść na
pociąg lub autobus, którym podróżują kibice przeciwnej drużyny. 20
„Wjazdy”, kolejna forma działania chuliganów. Oznaczają wtargnięcia grup
pseudokibiców na teren osiedli lub dzielnic, w których zamieszkują pseudokibice
przeciwnych klubów. Zachowania te są charakterystyczne w miastach.

J. Dudała, Fani – Chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Warszawa 2004, s. 29
D. Morgała, Definicja i zakres pojęcia „chuligaństwo stadionowe", „Prokuratura i Prawo”. 2012, 7-8,
s. 79
15
P. Chlebowicz, Chuligaństwo..., op.cit.
16
T. Sahaj, Kibice i pseudokibice – analiza zjawiska chuligaństwa stadionowego, „Sport Wyczynowy”.
2002, nr 7-8, s. 80
17
P. Chlebowicz, Chuligaństwo..., op.cit.
18
P. Chlebowicz, Przemoc stadionowa w ocenie prawnokarnej, „Prokuratora i Prawo”. 2006, 1, s. 150
19
Zob. P. Chlebowicz, Chuligaństwo..., op.cit.
20
Ibidem
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Typologia pseudokibiców i sposoby działania
P. Chlebowicz wyróżnia następujące grupy pseudokibiców: piknikowcy, ultrasi,
chuligani.21 Piknikowcy jest to grupa kibiców, którzy pojawiają się na rozgrywkach
meczowych aby oglądać mecz nieraz w towarzystwie dzieci, reagując przy tym
bardzo emocjonalnie. Ultrasi są to kibice odpowiedzialni za oprawę stadionową
używający przy tym niedozwolonych rac, rozwieszający flagi, rozrzucający
serpentyny. Wiele z tych zachowań stwarza niebezpieczeństwo dla innych
uczestników imprezy masowej, np. pirotechnika, świece dymne, race i petardy. 22
Jak podkreśla P. Chlebowicz, w literaturze często można spotkać się
z zamiennym użyciem takich określeń jak pseudokibic, szalikowiec czy chuligan. Są
one uznawane za synonimy. Szalikowcy, zwani także ultrasami są zaangażowani
w przebieg meczów, nie są inicjatorami zaczepek, a udział w bójkach biorą jedynie
w celu obrony. Są zafascynowani sportem. Darzą dużym szacunkiem barwy
klubowe, a przekłada się to na ich ubiór, pomalowane twarze, posiadanie szalików
klubowych a także flagi. W rzeszy szalikowców wyodrębnić można jednak
chuliganów, których priorytetem nie jest tworzenie widowiska sportowego, lecz
walka. Nazywani są często bojówkarzami. W celu uniknięcia identyfikacji przez
policję, nie noszą szalików ani innych symboli związanych z danym klubem. Mecze
traktują jako tło dla okazania swojej destrukcyjnej aktywności. 23 Dla członków tej
grupy rozgrywki meczowe są tylko pretekstem do bójek nie tylko z chuliganami
innych grup pseudokibiców a również z przedstawicielami służb porządkowych,
przede wszystkim z Policją. Wiele klubów piłkarskich posiada takie bojówki np. Lech
Poznań – „Boys to Fight”, Stomil Olsztyn – „Denaturat Boys”, Cracovia – „Armia
Białej Gwiazdy”.24
W subkulturze szalikowców często podejmowane jest następujące działanie:
podczas drogi powrotnej, we wcześniej ustalonym miejscu, zostaje zatrzymany
pociąg poprzez pociągnięcie za hamulec ręczny przez kibica przypominającego
zwykłego pasażera pociągu. Na postoju dochodzi zazwyczaj do wymiany
argumentów siłowych co doprowadza do przerwy w podróży. Efektami są również
zniszczenia środków komunikacji lokomocyjnej, a przede wszystkim ranni kibice
i podróżujący pasażerowie.25 Często też można się spotkać z agresywnymi starciami
grup kibicowskich, które mają miejsce na odległych o dziesiątki kilometrów dworcach
PKP lub w wagonach pociągowych.26
Zanotowano wiele przypadków aktywności szalikowców. W 1993 r.
Chorzowscy kibice wracający transportem kolejowym zostali zaatakowani przez
grupę 40 szczecińskich zwolenników, którzy przy użyciu kijów i kamieni napadli
pociąg. Efektem potyczki było zranienie 5 fanów i 2 postronnych pasażerów pociągu.
W celu utrzymania ciągłości ruchu kolejowego niezbędna była zmiana 3 wagonów. 27
Inny przypadek miał miejsce w dniu 10 kwietnia 1997 r. w miejscowości Nakło.
Przy bezczynności organów ścigania, grupa nazi-skinów oraz faszystowskich

P. Chlebowicz, Chuligaństwo..., op.cit.
http://sektorkiboli.pl/co-to-znaczy-ultras-historia-zjawiska-w-polsce-i-europie/ (pobrano 12.03.2017 r.)
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P. Chlebowicz, Przemoc stadionowa w ocenie prawnokarnej, “Prokuratura i Prawo”. 2006, 1, s. 152
24
T. Janus, Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena. Warszawa 2012,
s. 71-72
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Z. Kraszewski, Subkultury młodzieżowe. Gdynia 2001. s. 16
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szalikowców nękała mieszkańców miejscowości. Sześciu mieszkańców
miejscowości zostało dotkliwie pobitych przez neofaszystowską grupę w skutek
czego trzech punków zostało przewiezionych ze znacznym uszczerbkiem na
zdrowiu ze wstrząsem mózgu, złamaniami kości oraz uszczerbkami uzębienia. 28
Z kolei podczas meczu sparingowego w miejscowości Bzury Chodaków
rozgrywanego między Widzewem Łódź a Polonią Warszawą w czasie przerwy
w meczu grupa łysych, uzbrojonych mężczyzn napadła skandując „Warsaw fans
hooligans”. Brak było interwencji służb porządkowych.29
W 2004 roku w Poznaniu został podpisany pakt poznański tzw. „pakt
antysprzętowy”, który mówi o walce między grupami chuliganów bez użycia
akcesoriów (noży, tasaków, siekier, kijów baseballowych). Miało to na celu w czasie
potyczek pomiędzy pseudokibicami zmniejszyć liczbę morderstw na ze względu
przynależności do danej grupy kibicowskiej. Jedynie dwie grupy nie podpisały paktu
poznańskiego. Są nimi krakowskie drużyny: Wisła i Cracovia, w rezultacie czego
dochodzi tam do wielu morderstw.30
Działania organizacji międzynarodowych, organów państwowych,
instytucji sportowych oraz klubów piłkarskich mające na celu zapobieganie
zjawisku chuligaństwa stadionowego
Wzrastająca liczba chuligańskich incydentów na stadionach na całym świecie
stała się bodźcem do podjęcia różnorodnych działań w celu przeciwdziałania temu
zjawisku. Stopniowo zaczęto tworzyć odpowiednie instrumenty normatywne.
Funkcja społeczna sportu w dzisiejszych czasach jest wyraźnie ograniczona.
Pierwszą organizacją międzynarodową, która podjęła takie działania była
niewątpliwie Rada Europy, która uznaje sport jako narzędzie realizowania swych
celów statutowych. W preambule Europejskiej Karty Sportu, można znaleźć zapis
mówiący, że sport jako działalność społeczna i kulturalna sprzyja kontaktom między
europejskimi krajami i obywatelami, a także wzmacnia więzi międzyludzkie oraz
rozwija świadomość europejskiej jedności kulturowej. Występowanie zjawiska
chuligaństwa stadionowego sprawia, że funkcja społeczna sportu w dzisiejszych
czasach jest wyraźnie ograniczona.31
W dniu 19 sierpnia 1985 roku Rada Europy uchwaliła Europejską Konwencję
nr 120.32 Jest ona uważana za jeden z największych aktów regulujących kwestię
przeciwdziałania zjawisku chuligaństwa stadionowego. Ma na celu poprawę
poczucia bezpieczeństwa obserwatorów imprez sportowych. Jest pewnego rodzaju
„konstytucją” w obrębie walki z chuligaństwem stadionowym. Następne akty
normatywne bazowały na Europejskiej Konwencji nr 120 rozbudowując etapowo
kwestie bezpieczeństwa. Podpisujący Konwencję zgodzili się ze sobą, że ciężar
bezpieczeństwa obserwatorów powinien spoczywać na nie tylko na organizatorach
imprez masowych ale również na odpowiednich władzach państwowych. Taki

M. Kornar, Brunatna księga 1987-2009, Stowarzyszenie „Nigdy więcej”. 2009, s. 38
Ibidem, s. 212-213
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31
P. Chlebowicz, Międzynarodowe uregulowania tzw. przestępczości stadionowej, LEX
(pobrano 12.03.2017 r.)
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podział obowiązków co do bezpieczeństwa oglądających rozgrywki na obiektach
sportowych pozwala również zacieśnić współpracę pomiędzy administracją
publiczną a organizacją prywatną.33 W Europejskiej Konwencji nr 120 wskazano
ważną rolę współpracy na pomiędzy agendami rządowymi oraz właściwymi
organizacjami sportowymi. Zwrócono również uwagę na znaczenie zacieśnienia
współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Wprowadzono nowy model
sytuacyjnego zapobiegania przestępczości opartej o inwigilację i segregację
wszystkich kibiców, który wprowadzał wymiar stosowania kontroli pod względem
terytorialnym, czasowym i personalnym. Istotny zapis stanowi art. 3, który rozszerzał
zakres zalecanej kontroli, której podlegał nie tylko stadion, ale także miejsca w jego
obrębie oraz trasy dojazdowych wykorzystywane przez widzów w dniu meczu,
w czasie poprzedzającym mecz i następującym po nim. Dotyczył on nie tylko
sprawców aktów przemocy, ale również potencjalnych sprawców i osób
znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 34
Dla możliwości realizacji celów Konwencji został powołany Stały Komitet Rady
Europy, który miał nadzorować sprawność działania przyjętych zobowiązań,
a zakres jego kompetencji został ujęty w artykule 9 Europejskiej Konwencji nr 120.
Możliwość brania udziału w konsultacjach oraz powoływanie grup ekspertów to
dodatkowe uprawnienia Stałego Komitetu Rady Europy poza generowaniem
zaleceń i koncepcji mających na celu modernizację systemu środków hamowania
aktów przemocy na obiektach sportowych. Wprowadzono pojęcie „środków
zaradczych”, na które składają się środki konstrukcyjne o charakterze technicznym
(dotyczące m.in. stanu infrastruktury obiektów sportowych) i środki bezpieczeństwa,
polegające na koordynacji podejmowanych działań przez władze lokalne, policję
i organizatorów meczy.35
Organizatorzy imprez sportowych mają obowiązek zapewnić bezpieczny
przebieg widowiska sportowego. Zobowiązanie to realizują głównie za pomocą służb
porządkowych. System „stewardingu” to podstawowy element współczesnych
strategii zapobiegania chuligaństwu stadionowemu. „Steward” to przedstawiciel
służb porządkowych na stadionie, przy czym nie jest to policjant, lecz osoba cywilna.
zakres kompetencji „stewardów” obejmuje dokonywanie kontroli bezpieczeństwa
przed i w trakcie meczu, obsadę wszystkich wejść i wyjść, stałe monitorowanie
tłumu, a także kierowanie widzami oraz współpracę w bezpiecznym użytkowaniu
stadionu i reakcje na wszelkie incydenty. 36
W polskim prawie zakres działania służb porządkowych organizatora meczu
reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.37 Celem ustawy jest
zapewnienie kompleksowej ochrony bezpieczeństwa imprez masowych,
w szczególności meczów piłki nożnej. Do osiągnięcia powyższego celu
wykorzystano instytucje z kilku gałęzi prawa: zezwolenie na przeprowadzenie
imprezy masowej, administracyjna kontrola jej bezpieczeństwa ze strony organu
zezwalającego i wojewody, obowiązki i uprawnienia organizatora, szczególne reguły
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odpowiedzialności odszkodowawczej, środki dowodowe służące rozliczeniu osób
zakłócających imprezę masową oraz zakazy karne.
Z kolei polski kodeks karny określa jedynie sankcje za konkretne zachowania,
które mają zastosowanie nie tylko w przypadku imprez sportowych. Najbardziej
charakterystycznym dewiacyjnym zachowaniem chuliganów są bójki. Zgodnie
z art. 158 § 1 kodeksu karnego za udział w bójce grozi kara pozbawienia wolności
do lat 3. W trybie kwalifikowanym za uczestnictwo w bójce kara pozbawienia
wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat, a jeśli konsekwencją bójki jest śmierć
człowieka w takim przypadku przedział kary jest od roku do 10 lat pozbawienia
wolności.38
Kolejnym działaniem przeciwdziałającym zjawisku chuligaństwa stadionowemu
są postępowania przyspieszone w sprawach o wykroczenia. Przy pewnym rodzaju
spraw konieczne jest szczególnie szybkie ich rozstrzygnięcie.39 W czasie
postępowania przyspieszonego pomija się postępowanie przygotowawcze oraz
przechodzi się od razu do postępowania głównego a tryb postępowania musi
podlegać uproszczonemu trybowi rozpoznania. 40 Ważne jest aby sprawca został
aresztowany w trakcie popełnienia czynu zabronionego, a sprawca wraz
z wnioskiem o rozpatrzeniu sprawy w takowym trybie powinien być doprowadzony
przez Policję do sądu w ciągu 48 godzin.41
W zapobieganiu agresywnym czynom chuliganów na obiektach sportowych
w całej Europie prowadzone są różne działania zwalczające. Polski Związek Piłki
Nożnej również podejmuje działania w tej dziedzinie, którymi chce całkowicie
wyeliminować prowokacyjne zachowania podczas rozgrywek piłkarskich. Rola
Policji w tej kwestii jest bardzo duża. Najważniejszym działaniem zapobiegawczym
zjawisku chuligaństwa stadionowego jest pozbawienie anonimowości kibiców
poprzez:
 montaż monitoringu obiektów sportowych, który umożliwia identyfikację
prowokatorów zamieszek stadionowych;
 numerację miejsc stadionowych;
 sprzedaż biletów po uprzednim umieszczeniu w bilecie danych osobowych;
 rozpowszechnianie wśród organizatorów imprez masowych bazy danych
z fanami, którzy posiadają zakazy stadionowe;
 umieszczanie na karnetach wejściowych danych osobowych, kodów
kreskowych oraz numer zajmowanego krzesła co umożliwia późniejszą
identyfikację.42
Komenda Główna Policji podejmuje poniższe działania aby zmniejszyć
utrudnianie przebiegów rozgrywek:
 aby dać do zrozumienia kibicom, że ich poczynania podczas meczy nie są
anonimowe za niewielkie naruszenia regulaminu są przesyłane imienne
38
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39

218
______________________________________________________________________

ostrzeżenia – tzw. żółta kartka;
 za kolejne naruszenia regulaminu kibic traci możliwość zakupu biletów lub
karnetów na mecz I lub II ligi na okres 1 roku, zostaję mu również odebrany
dotychczasowy karnet a informacja o tym jest przekazywana
społeczeństwu, np. poprzez wyświetlenie komunikatu na bilbordzie przed
stadionem – czerwona kartka;
 przestępstwa są karane karą pozbawienia wolności bez możliwości
warunkowego zawieszenia wykonania jej, istnieje możliwość zmiany na
wykonywanie prac publicznych pod stałym nadzorem;
 w przypadku wykroczenia sąd może orzec karę pieniężna w przedziale od
2500 zł do 5000 zł. Taką karę można zamienić na karę 2 tygodni aresztu lub
pracę publiczne. Czas aresztu nie byłby nieobecnością usprawiedliwioną co
skutkować by mogło utratą pracy.43
Od kwietnia 2006 roku Policja ma możliwość korzystania z tzw. Policyjnego
Rejestru Imprez Masowych (PRIM). Jest to komputerowy system pozwalający na
skupienie w jednym miejscu oraz aktualizowanie zebranych materiałów
odnoszących się do imprez masowych. Ma na celu zwiększenie efektywności pracy
funkcjonariuszy poprzez przystosowanie potrzebnych sił i środków niezbędnych do
zmniejszenia zagrożeń na obiektach sportowych, usprawnienie obiegu informacji
między Policjantami w celu zintensyfikowania działań. Celem Policyjnego Rejestru
Imprez Masowych jest również poprawa bezpieczeństwa imprez masowych za
pośrednictwem przekazanych komunikatów na płaszczyźnie narodowej
i międzynarodowej.44
Wyjątkową instytucją mającą na celu zapobieganie chuligaństwu
stadionowemu jest „spotters”. Jest to szczególnie wyszkolony funkcjonariusz Policji,
który ma za zadanie dbać o ciągłość kontaktów z kibicami, klubem
i z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za zabezpieczanie imprez. Spottersi
również odpowiedzialni za mediację pomiędzy kibicami, klubem, policją a ochroną,
są unifikacją Policjanta i kibica. Historia powstania spottersów sięga roku 1985.
Do każdego klubu piłkarskiego w Anglii został przydzielony policjant – spotter, który
dobrze znał kibiców oraz chuliganów przynależących do swojego klubu piłkarskiego.
W ślady Anglików ruszyli Niemcy, którzy 26 sierpnia 1991 roku powołali swoich
spottersów. Było to spowodowane wybrykami niemieckich kibiców w latach 80. oraz
90. XX wieku. Kolejnym państwem była Holandia, która powoływała dwuosobowy
zespół spottersów, następnie Austria, Belgia a kilka lat później w ramach powstania
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych również Polska. Polski spotters jest
funkcjonariuszem, który utożsamia się ze swoim klubem. Przede wszystkim pełni
on służbę, w ramach której obserwuje zachowania kibiców i wyszukuje uchybień. 45
Policjanci aby pełnić funkcję spottersa muszą być w posiadaniu wiedzy
na temat kibiców oraz struktur nieformalnych grup, relacjach między nimi (zgody,
układy, kosy), sposobów działań grup oraz panujących relacji między nimi. Ich rola
polega na pozbawianiu pseudokibiców największego atutu jakim jest anonimowość
poprzez dokonywanie dogłębnej analizy tych grup i ich znajomości. Projekt ma
na celu jawność działań Policjanta, który jako kibic swojego klubu jest z nim
43
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związany bardzo emocjonalnie. Taka współpraca pomiędzy spottersami a kibicami
nie ma polegać na pracy „pod przykryciem”, a wręcz przeciwnie ma polegać
na współpracy właśnie funkcjonariusza – fana rozgrywek a kibicami. Niestety według
kibiców spottersi postrzegani są jako „wtyczki”, którzy za wszelką chcą rozpracować
środowisko kibicowskie i od wewnątrz wpłynąć na nie destrukcyjnie.46
Polski Związek Piłki Nożnej również posiada narzędzia do karania
nieprawidłowych zachowań. Katalog kar został spisany w Regulaminie
Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej. W rozdziale drugim znajduje się
katalog kar dyscyplinarnych. Dzielą się one na kary zasadnicze oraz kary
dodatkowe, które dotyczą zarówno członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, piłkarzy oraz kibiców.
Karami zasadniczymi są:
 rozgrywanie meczów bez publiczności;
 brak zgody na wyjazd zorganizowanej grupy kibiców na mecze;
 mecze rozgrywane na neutralnych stadionach;
 wykluczenie stadionu z rozgrywania meczu;
 ograniczenie liczby meczy rozgrywanych na danym obiekcie sportowym;
 odmowa rozgrywania meczy w danym czasie;
 wykreślenie wyniku meczu;
 wyłączenie danej drużyny z rozgrywek;
 spadek drużyny do niższej klasy rozgrywek;
 odebranie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub zdobywcy pucharu
Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu;
 odebranie możliwości kupna nowych zawodników;
 zakaz stadionowy;
 upomnienie;
 nagana;
 kara pieniężna
W art. 14 znajduje się katalog kar dodatkowych, który obejmują grzywnę oraz
odebranie klubowi od 1 do 30 punktów.47
Podsumowanie
Aby poprawić bezpieczeństwo podczas rozgrywania meczów podwyższonego
ryzyka potrzebna jest większa liczba służb porządkowych w celu sprawniejszego
przywoływania do porządku oraz zabezpieczenia newralgicznych miejsc.
Utworzenie w Policji nowych, wyspecjalizowanych komórek mogłoby poprawić
bezpieczeństwo. Zadaniem tych funkcjonariuszy byłoby inwigilowanie środowisk
kibicowskich, przede wszystkim najagresywniejszych kibiców, którzy prowokują do
negatywnych w skutkach działań. Dodatkowym utrudnieniem dla prowadzenia
działań na stadionach są miejsca stojące dla kibiców. Służby porządkowe podczas
interwencji mają utrudniony dostęp do niektórych sektorów przez co działania te są
mniej efektywne. Wprowadzenie identyfikatorów dla kibiców ułatwiłoby identyfikację
prowokatorów burd i zamieszek.
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Zawodnicy również mają wpływ na zachowania kibiców, zarówno zawodnicy
ich drużyn jak i przeciwnych. Wprowadzenie kar pieniężnych lub dyscyplinarnych dla
tych zawodników mogłoby zmniejszyć poziom agresji wśród kibiców.
Najważniejszym aspektem bezpieczeństwa są same stadiony. Monitoring tych
miejsc ułatwiłby pracę stróżom prawa, a wprowadzone kontrole miałyby na celu
przyznawanie stadionom ocen bezpieczeństwa. Działanie na świadomość kibiców
jest także potrzebne, np. poprzez kampanie telewizyjne, działania Policji, broszury
informacyjne. Zmniejszenie czasu przyspieszonych rozpraw sądowych do 24
godzin, jak również zaostrzenie uregulowań prawnych, z pewnością wpłynęłoby
na zapobieganie temu zjawisku.48
Streszczenie
Chuligaństwo stadionowe to problem często bagatelizowany, jednak skutecznie
nagłaśniany przez media. Przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi wyzwanie,
dlatego konieczne jest poznanie jego istoty. W artykule dokonano próby wyjaśnienia
pojęcia „chuligaństwo stadionowe”, które nie posiada precyzyjnej definicji w prawie.
Opisane zostały metody i formy działania chuliganów, a także przedstawiona została
ich typologia. Skoncentrowano się na wskazaniu środków przeciwdziałania zjawisku
chuligaństwa stadionowego. Powołano się zarówno na akty prawa krajowego
i międzynarodowego. Podkreślona została istotna rola policji w zapobieganiu
incydentom podczas rozgrywek sportowych. Zwrócono uwagę na instytucję
spottersa.
Słowa klucze: chuligaństwo stadionowe, piłka nożna, spotters, policja, Polski
Związek Piłki Nożnej
Summary
Football hooliganism is underestimated problem, but successfully publicised by
media. Preventing from this phenomenon is a challenge, so it is significant to get
familiar with its nature. In the article, there are attempts to explain the term “football
hooliganism”, which does not have any precise legal definition. Methods and forms
of hooligans’ activities were described, as well as their typology. The attention was
payed to indicating the means of football hooliganism prevention. There are
references to state and international law. The role of police was emphasized
as important factor in preventing from incidents during sport contests. The institution
of spotters was described.
Key words: football hooliganism, football, spotters, police, Polish Football
Association
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FUNKCJONOWANIE PARKÓW NARODOWYCH W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH. STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE PARKU
NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”
Wprowadzenie
Zarządzanie kryzysowe jest tym czynnikiem systemu bezpieczeństwa państwa,
który stanowi o jego zdolności do przeciwstawienia się zagrożeniom. Zasadniczą
rolę w systemie zarzadzania kryzysowego pełnią w związku z tym organy
administracji, które pełnią różnorakie funkcje w systemie państwa oraz dysponują
z mocy prawa odpowiednimi uprawnieniami do zarządzania różnymi obszarami
życia społecznego.1
Zgodnie z artykułem 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu
kryzysowym, jest ono definiowane jako: „działalność organów administracji
publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która
polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów
i infrastruktury krytycznej”.2 Ustawa ta definiuje również pojęcie sytuacji kryzysowej,
którą określa jako: „sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne
ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu
na nieadekwatność posiadanych sił i środków”.3
Park narodowy jest jedną z form ochrony przyrody. Jak wskazuje ustawa
o ochronie przyrody, parki narodowe tworzone są na obszarach o powierzchni co
najmniej 1000ha, wyróżniających się szczególnymi walorami przyrodniczymi,
naukowymi, społecznymi, kulturowymi oraz edukacyjnymi. Co szczególnie ważne,
obszar parków narodowych podlega ochronie w całości, tj. chronione są zarówno
jego zasoby przyrodnicze jak i walory krajobrazowe. 4
Ze względu na to, iż parki narodowe są tzw. wielkoobszarowymi formami
ochrony przyrody, siłą rzeczy na ich obszarach znajdują się elementy infrastruktury
krytycznej ważne zarówno dla funkcjonowania samych parków narodowych, jak
i administracji publicznej oraz instytucji i przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla
bezpieczeństwa ludzi.
Park narodowy „Bory Tucholskie” w systemie zarządzania kryzysowego
Uruchomienie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
realizowanych przez parki narodowe – w tym przez Park Narodowy „Bory
Tucholskie” (PNBT) określa minister właściwy do spraw środowiska (Minister
Por. W. Kitler, Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym
(w:) J. Gryz, W. Kitler, System reagowania kryzysowego. Warszawa 2007, s. 43
2
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, art. 2, (Dz.U. 2007, Nr 89, poz. 590)
3
Ibidem, art. 3
4
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, art. 6, 8, (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880)
1
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Środowiska) w zakresie zgodnym z jego właściwościami. 5 W celu możliwości
podejmowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego w Ministerstwie
Środowiska utworzone zostało Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) Ministra
Środowiska.6
Zadania, które realizują parki narodowe w zakresie zarządzania kryzysowego
zostały określone przez Ministra Środowiska. Zadania te ujęte są w tzw. modułach
zadaniowych, które dyrektorzy parków narodowych, jako kierownicy jednostek
organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Środowiska wprowadzili w zakresie
zarządzania kryzysowego. Moduły te określają konkretne działania porządkowoochronne w zależności od wprowadzonego stopnia alarmowego. Dyrektorzy parków
narodowych przedsięwzięciami zapisanymi w modułach zadaniowych kierują ze
Stanowisk Kierowania (SK), które są wyposażone w odpowiednie środki
umożliwiające skuteczne kierowanie i koordynację działań. W PNBT moduły takie
zostały opracowane i będą wdrożone do realizacji w wypadku wprowadzenia na
obszarze kraju stopni alarmowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracownikom parku i ochrony infrastruktury dyrekcji poprzez wzmocnienie systemu
ochrony obiektów, urządzeń oraz instalacji w celu przeciwdziałania i minimalizacji
skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.
Za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego odpowiedzialny jest
dyrektor PNBT, który w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego kieruje ich
realizacją i koordynacją ze Stanowiska Kierowania. Wszelkie decyzje dotyczące
przestrzegania prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie parku
podejmuje osobiście, lub przy pomocy swojego zastępcy, oraz zespołu
ds. zarządzania kryzysowego. W PNBT w skład zespołu wchodzą: komendant straży
parku, st. specjalista ds. ochrony przyrody, główny specjalista ds. udostępniania
parku oraz kierownik administracji. Nie jest to skład obligatoryjny, bo w zależności
od potrzeb i sytuacji może on być modyfikowany. Osoby, które wchodzą w skład
zespołu pozostają przy tym w całodobowej gotowości do udziału w posiedzeniu
składu zespołu. Zostaje także wyznaczone miejsce w którym zespół pracuje,
wypracowując odpowiednie decyzje, które w formie pisemnej przekazywane są
bezzwłocznie wykonawcom, lub osobom upoważnionym. Jeżeli wystąpi sytuacja
szczególnego zagrożenia dla PNBT, przewiduje się udział w posiedzeniach zespołu
ds. zarządzania kryzysowego (na wniosek komendanta Straży Parku)
przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji, administracji samorządowej
(starostwa powiatowego oraz gmin sąsiadujących z parkiem), a także innych
jednostek w zależności od potrzeb. O wszelkich ograniczeniach w funkcjonowaniu
parku narodowego dyrektor parku informuje ministra właściwego ds. środowiska.
Poziomy i stopnie zagrożenia
Poszczególne stopnie alarmowe wprowadzane są przez organy upoważnione
w zależności od aktualnego poziomu zagrożenia terrorystycznego określanego
przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poziom ten ma charakter
5

6

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko oraz gospodarka wodna.
Podstawa: § 1, ust. 2, pkt 1,2, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. 2014, poz. 1267)
Zarządzenie nr 39 Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Centrum
Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska (DZ.U M.Ś. i G.I.O.Ś z dnia 8 lipca 2011 r., nr 2,
poz. 62)
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informacyjny i jest podawany do wiadomości publicznej. Zagrożenie terrorystyczne
może być określone w sposób następujący:
1. Poziom niski – na tym poziomie zagrożenia brak jest informacji
wskazujących na bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne na obszarze
rzeczpospolitej Polskiej.
2. Poziom umiarkowany – określa sytuację, gdy zdarzenie o charakterze
terrorystycznym jest mało prawdopodobne, ale występują informacje
wskazujące na możliwość jego wystąpienia.
3. Poziom wysoki – w którym zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest
prawdopodobne oraz występują potwierdzone informacje o możliwości jego
wystąpienia.
4. Poziom bardzo wysoki – który oznacza sytuacje, że wystąpiło zdarzenie
o charakterze terrorystycznym lub uzyskane informacje wskazują na
końcową fazę jego przygotowania.
W przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym lub
gdy takie zdarzenie wystąpiło, uprawnione organy mogą wprowadzić jeden
z czterech stopni alarmowych:
1. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA),
2. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO),
3. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE),
4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).
Pierwszy stopień (ALFA) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji
o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze sabotażowym lub
terrorystycznym, których zakresu i rodzaju nie można precyzyjnie określić.
Wprowadzenie tego stopnia ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Organy
administracji publicznej oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny
mieć zdolność utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, zachowując
przy tym zdolność do działań bieżących.
Stopień drugi (BRAVO) jest wprowadzany w przypadku zwiększonego
i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzeń terrorystycznych lub
sabotażowych w sytuacji, gdy konkretny cel tych działań nie został zidentyfikowany.
W tym przypadku również wszelkie organy i służby powinny posiadać zdolność jego
utrzymania do chwili ustąpienia zagrożenia przy zachowaniu zdolności do bieżącego
funkcjonowania.
Stopień trzeci (CHARLIE) zostaje wprowadzony w przypadku zaistnienia
zdarzenia potwierdzającego potencjalny atak terrorystyczny lub sabotażowy
godzący w bezpieczeństwo państwa lub innych państw stwarzający
niebezpieczeństwo dla Polski. Stopień ten wprowadza się również w sytuacji, gdy
uzyska się wiarygodne i potwierdzone informacje wskazujące na planowanie
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium RP, które
celem maja być obywatele lub instytucje albo infrastruktura (w tym obywatele lub
instytucje polskie poza granicami kraju). Utrzymywanie tego stopnia w dłuższym
okresie może powodować utrudnienia w funkcjonowaniu instytucji oraz mieć wpływ
na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Stopień czwarty (DELTA) zostaje wprowadzony w sytuacji zaistnienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzącego
w bezpieczeństwo państwa lub innych państw stwarzający niebezpieczeństwo dla
Polski. Stopień ten wprowadza się również w sytuacji, gdy uzyskane informacje
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wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze
terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium RP, które celem maja być
obywatele lub instytucje albo infrastruktura (w tym obywatele lub instytucje polskie
poza granicami kraju) a zebrane informacje wskazują na nieuchronność takiego
zdarzenia. Utrzymywanie tego stopnia w dłuższym okresie może powodować
utrudnienia w funkcjonowaniu instytucji oraz mieć wpływ na funkcjonowanie służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 7
Od roku 2016 zarządzeniem nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016
roku wprowadzono stopnie alarmowe dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Rzeczypospolitej Polskiej. Stopnie te noszą nazwę stopni alarmowych CRP. Stopnie
te są wprowadzane podobnie jak stopnie alarmowe, przez uprawnione organy
w drodze zarządzenia:
 na obszarze całego terytorium kraju lub na obszarze kilku województw
stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP wprowadza Prezes Rady
Ministrów;
 w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych,
podporządkowanych
lub
nadzorowanych
organów,
jednostek
organizacyjnych
i urzędów stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP wprowadza minister
lub kierownik urzędu centralnego;
 na obszarach, obiektach lub urządzeniach według właściwości miejscowej
stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP wprowadza wojewoda na
obszarze całego województwa lub jego części.
W zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, podobnie jak w przypadku
zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym mogą być wprowadzone
cztery stopnie alarmowe:
1. Pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA CRP),
2. Drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP),
3. Trzecia stopień alarmowy CRP (CHARLIE CRP),
4. Czwarty stopień alarmowy CRP (DELTA CRP).
W przypadku stopni alarmowych CRP również określono zakres zadań do
realizacji w przypadku ich wprowadzenia.
Pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA CRP). Po wprowadzeniu tego stopnia
należy przede wszystkim poinformować o tym fakcie personel odpowiedzialny za
bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w celu zwiększenia czujności
w stosunków do stanów odbiegających od normy. W trybie alarmowym zapewnić
należy dostępność personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów
teleinformatycznych oraz sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi
udział w reagowaniu kryzysowym. Sprawdzeniu ulec powinien aktualny stan
bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz dokonana powinna zostać
ocena wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne.

7

Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć
i procedur systemu zarządzania kryzysowego. Załącznik nr 1 – jawny (DRM-Z 12/2016/NATO)
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Drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP). Po wprowadzeniu tego stopnia
należy wykonać czynności przewidziane dla stopnia pierwszego oraz dodatkowo:
 zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez
administratorów systemów kluczowych dla instytucji,
 w trybie alarmowym wprowadzić dyżury dla osób uprawnionych do
podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 wzmóc
monitorowanie
stanu
bezpieczeństwa
systemów
teleinformatycznych poprzez: monitorowanie i weryfikację naruszeń
w komunikacji elektronicznej, kontrolę dostępności usług elektronicznych
oraz (w razie konieczności) dokonanie zmian w dostępie do infrastruktury
teleinformatycznej.
Trzecia stopień alarmowy CRP (CHARLIE CRP). Wykonuje się czynności
przewidziane dla pierwszego i drugiego stopnia oraz dodatkowo:
 dokonuje się przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod kątem ich
wykorzystania w razie ataku,
 przygotowuje się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie
ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, a w szczególności
dokonuje się przeglądu i ewentualnie audytu planów awaryjnych
i infrastruktury teleinformatycznej oraz przygotowuje się do ograniczenia
operacji na serwerach w celu ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.
Czwarty stopień alarmowy CRP (DELTA CRP). Po wprowadzeniu tego stopnia
realizuje się zadania właściwe dla stopni pierwszego, drugiego i trzeciego oraz
dodatkowo: uruchamiane są plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji
oraz (stosownie do sytuacji) przystępuje się do realizacji procedur przywracania
ciągłości działania.
Park Narodowy „Bory Tucholskie” posiada dokumentację dotyczącą realizacji
zadań związanych z wprowadzanie poszczególnych stopni alarmowych
pt.: „Przedsięwzięcia i procedury systemu zarządzania kryzysowego w Parku
narodowym „Bory Tucholskie”. W skład tego opracowania wchodzą dokumenty,
określające: prawo wglądu, zmiany aktualizacyjne, dokumenty prawne stanowiące
podstawę do opracowania dokumentacji, terminy i definicje związane
z zarządzaniem kryzysowym, procedury i przedsięwzięcia systemu zarządzania
kryzysowego, stopnie alarmowe, sposoby i tryb uruchamiania przedsięwzięć
i procedur systemu zarządzania kryzysowego, przedsięwzięcia realizowane przez
Park narodowy „Bory Tucholskie” w ramach stopni alarmowych, sygnały alarmowe,
moduły zadaniowe dla poszczególnych stopni alarmowych w parku Narodowym
„Bory Tucholskie” oraz załączniki.
Z punktu widzenia artykułu najbardziej istotne są moduły zadaniowe w których
określone zostały działania, które po wprowadzeniu stopni alarmowych realizowane
są przez park narodowy. Konkretne działania realizowane przez PNBT wynikają
z zadań przewidzianych do realizacji przez organy administracji publicznej, po
wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP określonych
w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 18 Prezesa Mady Ministrów z dnia 2 marca
2016 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego.8

8

Ibidem

228
______________________________________________________________________

Zadania PNBT w poszczególnych stopniach alarmowych
1. Stopień alarmowy ALFA.
 Podniesienie jakości ochrony dyrekcji PNBT poprzez zwiększenie systemu
obserwacji budynków i ich otoczenia oraz zwracania uwagi na rejestrację
pojazdów oraz ich zawartość, a także na bagaż osób.
 Zwiększenie kontroli ruchu osobowego wokół dyrekcji, ograniczenie liczby
wejść i wjazdów do dyrekcji PNBT.
 Wzmocnienie kontroli przesyłek pocztowych, kurierskich oraz dostaw do
dyrekcji PNBT.
 Zwiększenie nadzoru nad firmami zewnętrznymi pod względem
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa wynikających z wprowadzonego
stopnia alarmowego.
 Zwiększenie nadzoru i ochrony budynków przez zwracanie szczególnej
uwagi na pozostawione bez nadzoru torby, bagaże, pakunki oraz inne
podejrzane przedmioty.
 Zamknięcie i zabezpieczenie nie używanych regularnie obiektów będących
w zarządzie PNBT.
 Sprawdzenie działania środków łączności funkcjonujących na potrzeby
systemu kierowania oraz zapewnienie łączności w razie awarii
(wyznaczenie łączników).
 Sprawdzenie działania instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg
ewakuacji i ich drożności.
 Przeglądu obiektów i infrastruktury, ujęć wody, miejsc ukrycia dla ludzi oraz
materiałów.
 Informowanie odpowiednich słuzb w przypadku zauważenia nieznanych
pojazdów zaparkowanych lub poruszających się w sposób podejrzany,
porzuconych paczek i bagaży oraz zaobserwowania jakichkolwiek innych
oznak nietypowej działalności wokół dyrecji PNBT.
 Podjęcie działań przygotowawczych związanych z zabezpieczeniem
dokumentów oraz innych przedmiotów mających szczególną wartość dla
PNBT.
 W razie potrzeby nawiązanie bezpośredniego kontaktu z lokalnymi
organami administracji odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe oraz
bezpieczeństwo na danym terenie.
 Prowadzenie monitoringu zdarzeń nietypowych zaistniałych na danym
terenie w oparciu o dostępne źródła informacji.
 Przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach jednostce
nadrzędnej oraz odbiór informacji od jednostki nadrzędnej.
 W razie potrzeby organizowanie spotkań ścisłego kierownictwa PNBT.
2. Drugi stopień alarmowy BRAVO.
Wykonywane są wszystkie czynności jakie wykonuje się dla pierwszego stopnia
alarmowego oraz dodatkowo:
 Ostrzega się pracowników PNBT o możliwych formach ataku.
 Zapewnia w trybie alarmowym dostępność pracowników wyznaczonych do
wdrażania procedur działania na wypadek ataków terrorystycznych lub
sabotażowych.
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 Dokonuje się przeglądu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu
technicznego.
 Poddaje się kontroli osób wchodzących na teren dyrekcji oraz ich bagaży.
 Wprowadza nieregularne patrole do kontrolowania ludzi, pojazdów oraz
budynków PNBT.
 Prowadzi się akcję informacyjno-instruktażową dla pracowników parku
dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków oraz sposobów
postępowania.
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Po wprowadzeniu tego stopnia wykonuje się wszystkie czynności przewidziane
dla stopnia pierwszego i drugiego a ponadto:
 Wprowadza się dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych
za wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terroru lub
sabotażu.
 Ogranicza do minimum ilość miejsc ogólnodostępnych w obiekcie oraz
parkingowych.
 Wprowadza zasadę scentralizowanego parkowania w dużej odległości od
newralgicznych budynków dyrekcji.
 Wzmacnia służbę ochronną oraz częstotliwość patrolowania obiektów.
 Wprowadza całodobowy nadzór miejsc podlegających ochronie.
 Wzmacnia ochronę organizowanych konferencji naukowych, seminariów itp.
lub odwołuje się je, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub
wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia atakowi terrorystycznemu.
 Aktualizuje bazę danych o alternatywnych możliwościach zaopatrzenia
w wodę.
Czwarty stopień alarmowy DELTA.
Wykonywane są wszystkie działania dla pierwszego, drugiego oraz trzeciego
stopnia alarmowego, a ponadto:
 Zabezpiecza się ciągłość pracy kierownictwa PNBT,
 Ogranicza do minimum ilość używanych wejść do budynków i budowli
PNBT.
 Przeprowadza wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na
teren dyrekcji oraz zwraca się szczególną uwagę na zawartość pojazdów
oraz bagażu wchodzących.
 Przeprowadza identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się na
terenie dyrekcji parku.
 Dokonuje kontroli wszystkich wnoszonych na teren dyrekcji walizek, toreb,
plecaków, paczek itp.
 Przeprowadza się częste kontrole na zewnątrz budynku dyrekcji i na
parkingach.
 Ogranicza liczbę podróży służbowych i wizyt osób niezatrudnionych
w PNBT.
 Zapewnia zaplecze logistyczne oraz medyczno-sanitarne odpowiednio do
możliwego zagrożenia.
W dokumentacji określono także możliwości PNBT do samodzielnego
wykonania zadań wynikających z wprowadzanych stopni alarmowych. Zadania dla
pierwszego i drugiego stopnia alarmowego (ALFA oraz BRAVO) PNBT jest

230
______________________________________________________________________

w stanie zrealizować własnymi siłami i środkami, natomiast w realizacji zadań dla
trzeciego i czwartego stopnia alarmowego (CHARLIE oraz DELTA) przewiduje się
w razie konieczności zwrócenie o pomoc do Policji w zakresie pełnej realizacji
zadań. W stopniu trzecim (CHARLIE) w razie konieczności pomoc taka będzie
potrzebna dla zapewnienia ochrony zewnętrznej obiektu dyrekcji parku, natomiast
po wprowadzeni czwartego stopnia (DELTA) pomoc jednostek policji może okazać
się konieczna w przypadku konwojowania ludzi, sprzętu lub materiałów.
W przypadku przedłużających się działań związanych z wprowadzeniem stopni
alarmowych dyrektor PNBT może wnioskować o użycie pododdziałów Sił Zbrojnych.
Sytuacja taka dotyczy realizacji zadań specjalnych, takich jak: poszukiwawczoratowniczych pracowników realizujących zadania w terenie, ewakuacji osób
poszkodowanych oraz mienia, izolowania obszaru występowania zagrożeń lub
miejsca prowadzenia akcji ratowniczej, wykonywania prac zabezpieczających,
ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych budynkach i budowlach parku oraz
wykonywania prac przy użyciu specjalistycznego sprzętu technicznego.
Działania związane z realizacją pierwszego i drugiego stopnia alarmowego
finansowane są z budżetu własnego PNBT, natomiast stopnia trzeciego i czwartego
z dodatkowych środków finansowych pozyskanych w trybie ustawy o finansach
publicznych.9
Zakończenie
W obecnych czasach akty terroru, sabotażu oraz przemocy zdarzają się coraz
częściej. Wraz z rozwojem naukowo-technicznym pojawiają się także nowe
zagrożenia, mogące wyrządzić poważne szkody w funkcjonowaniu państwa,
instytucji, przedsiębiorstw oraz ludzi. Takim nowym rodzajem zagrożenia jest
w dzisiejszym świecie np. zagrożenie cyberprzestrzeni. Walka z tego rodzaju
zagrożeniami oraz działania, które podejmowane są w wypadku ich zaistnienia
wchodzą w również w zakres działań realizowanych przez parki narodowe w ramach
sytemu zarządzania kryzysowego. Jednak parki narodowe – ze względu na swoja
strukturę, są instytucjami, których działania związane z zarządzaniem kryzysowym
są szczególnie ważne, a z drugiej strony trudne do realizacji wyłącznie swoimi siłami
i środkami. Ze względu na duży obszar na którym są ustanawiane (min. 1000ha)
oraz rozproszenie struktur infrastruktury (obiektów, budowli itp.), które znajdują się
na terenach parków narodowych, ich ochrona i zabezpieczenie jest bardzo trudne.
Dodatkowo na terenach parków narodowych znajdują się zazwyczaj obiekty
infrastruktury krytycznej (rurociągi, gazociągi, energetyczne linie przesyłowe itp.),
które również w przypadku wystąpienia zagrożenia muszą być chronione. Stanowi
to poważne wyzwanie, choćby ze względu na szczupłość kadr w parkach
narodowych. W takich sytuacjach niezbędna staje się pomoc służb państwowych
(policja, PSP, wojsko). Parki narodowe mimo szczupłości kadr (w stosunku do
zajmowanego obszaru i rozproszenia infrastruktury krytycznej) realizują zadania
związane z zarzadzaniem kryzysowym, przede wszystkim swoimi siłami i środkami,
a korzystają z pomocy zewnętrznej tylko w sytuacjach wyjątkowych.

9

Zadania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” opracowano na podstawie dokumentu: Przedsięwzięcia
realizowane przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, będącego częścią dokumentacji: Przedsięwzięcia
i procedury systemu zarządzania kryzysowego w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” (część jawna).
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Na kilka słów wyjaśnienia zasługuje jeszcze kwestia dotycząca działań parków
narodowych w sytuacji zagrożenia cyberprzestrzeni. Obowiązek taki nakłada
Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie
wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
W związku z tym, że jest to nowy obszar zagrożeń, które mogą również negatywnie
oddziaływać na funkcjonowanie parków narodowych, obecnie trwają prace nad
opracowaniem działań mających ograniczyć lub wyeliminować tego rodzaju
zagrożenia.
Streszczenie
Zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego w związku z pojawiającymi
się oraz potencjalnymi możliwościami wystąpienia aktów terroru lub dywersji, a także
nowymi rodzajami zagrożeń (np. zagrożenie cyberprzestrzeni), stają się
przedmiotem coraz szerszego zainteresowania nauki i praktyki. Tematyka
prezentowanego artykułu dotyczy funkcjonowania parków narodowych w sytuacjach
kryzysowych. Ze względu na stosunkowo duży obszar, na którym parki narodowe
są tworzone, ich działalność w warunkach realnego zagrożenia jest ważna zarówno
z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa państwa, administracji publicznej,
przedsiębiorstw, infrastruktury krytycznej, lokalnych społeczności, a przede
wszystkim ludzi.
Słowa klucze: zarządzanie kryzysowe, parki narodowe, Park Narodowy „Bory
Tucholskie”, stopnie alarmowe, stopnie alarmowe CRP
Summary
Issues concerning crisis management become a subject of deepened curiosity
of science and practice, due to potential act of terror which occur repetitively such
as acts of sabotage and violence as well as with new kinds of risks (for example:
risks in cyberspace). The subject of presented article is concerning national parks
functioning during the time of critical situations. Because of relatively wide area
on which parks are established, its functioning in the circumstances of real risks
is important both from the perspective of necessity to assure security of states, public
administration, enterprises, critical infrastructure, local communities and humans.
Key words: crisis management, national parks, National Park “Bory
Tucholskie”, emergency grades, emergrncy grades CRP
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Józef W. JERMACZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ROLA PRACY SKAZANYCH W REALIZACJI SPECYFICZNYCH POTRZEB
RYNKU PRACY ORAZ W PROCESIE ICH RESOCJALIZACJI
NA PRZYKŁADZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
„Praca jest istotą życia ludzkiego i przez nią człowiek
urzeczywistnia sens swego istnienia”.
Św. Tomasz z Akwinu

Wstęp
Podejmując problematykę roli pracy skazanych dla rynku pracy i procesu
resocjalizacji jako metody oddziaływań wychowawczych i społecznych, pragniemy
zauważyć, iż brak jest jednoznacznego poglądu oraz oceny owego zagadnienia.
W literaturze fachowej można spotkać zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników
w toczącej się polemice, która na przestrzeni lat nabierała coraz innego znaczenia
oraz nowej formy oddziaływań wychowawczych wobec skazanych. Aktualnie
w zakresie rozwoju tej problematyki więcej jest pytań, niż wiążących odpowiedzi.
Pytania na ogół dotyczą następujących kwestii:
1) Czy zatrudnienie skazanych powinno znajdować się w kanonie środków
resocjalizacyjnych?
2) Czy praca powinna spełniać atrybuty kary, czy być formą zadość uczynienia
za dokonane przestępstwa?
3) Jaka powinna być odpłatność za pracę wykonywaną przez osadzonych
w kontekście jej charakteru i wymiaru czasowego?
4) Czy zatrudnienie osadzonych w placówkach penitencjarnych i byłych
skazanych na rynku pracy wpłynie ujemnie na rynek pracy i spowoduje
większy poziom bezrobocia w Polsce?
5) Czy zbytnio nie przeceniamy roli pracy skazanych, jako formy terapii
i zarazem ważnego czynnika integracji społecznej w procesie resocjalizacji
i readaptacji społecznej?
Wielość pytań w zakresie podjętej przez autorów wciąż aktualnej problematyki,
wskazuje na jej rangę i potrzebę ustawicznego badania zachodzących zmian na
rynku pracy oraz w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych.
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia pracy w kontekście rynku pracy
i możliwych wzajemnych oddziaływań, a także jako formy oddziaływań
resocjalizacyjnych wobec skazanych na przykładzie Aresztu Śledczego w Środzie
Wielkopolskiej.
Problematyka ta swoim zakresem obejmuje wiele dziedzin nauki. Nie wszystkie
jej aspekty zostały więc wyczerpującą omówione. Starając się uwzględnić, w miarę
możliwości, podejście interdyscyplinarne priorytet przyznano najważniejszym z nich.
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Podstawowe pojęcia związane podjętą problematyką
Rynek pracy jest jednym z rynków funkcjonujących w gospodarce obok takich
rynków, jak: rynek produktów, rynek kapitałowy, rynek ziemi, czy też rynek pieniężny.
Podobnie jak na innych rynkach, również na rynku pracy występują nabywcy
i sprzedawcy, dokonują się akty wymiany oraz są ustalane ceny i rozmiary
przeprowadzanych transakcji. Nabywcami na rynku pracy są pracodawcy, natomiast
sprzedawcami − pracownicy. To właśnie pracownicy oferują na rynku pracy swoje
usługi pracy, czy też usługi siły roboczej, na które zgłaszają zapotrzebowanie
pracodawcy. Można powiedzieć, że pracodawcy zgłaszają popyt na pracę (oferują
miejsca pracy), a pracownicy decydują o podaży pracy. W rezultacie konfrontacji
popytu na pracę i podaży pracy ustala się jej cena, czyli w tym przypadku płaca.
Rynek pracy jest ogólnie definiowany jako ogół zależnych od instytucji form
i procesów najmu pracowników oraz uwarunkowań negocjacyjnych w stosunku do
warunków pracy i płacy. Głównymi funkcjami rynku pracy są alokacja i realokacja
zasobów ludzkich, zapewniające w długim okresie równowagę między podażą
i popytem na pracę.1
Na rynku pracy w Polsce obserwujemy zapotrzebowanie na pracowników
w wielu sektorach gospodarki na stanowiskach pracowników fizycznych
z wykształceniem zawodowym, bądź przyuczeniem zawodowym, np.: tapicera,
pomocy kuchennej, kelnera, hydraulika, elektromontera. Stanowiska wymienione są
mniej płatne w stosunku do innych profesji. Można byłoby z korzyścią dla rynku pracy
i rozważyć możliwość zagospodarowania skazanych odbywających karę więzienia
za mniejsze przewinienia w zakładach penitencjarnych przy podjęciu współpracy
z pracodawcami, którzy poszukują takich pracowników. Mamy już pewne
doświadczenia w tym zakresie w Województwie Małopolskim.2
W świetle opinii pracodawców, którzy krytycznie oceniają pracę skazanych,
ze pozoruje pracę, nad podziw często zapadają na zdrowiu, zabiegają o darowanie
pozostałej kary, albo o zamianę na inną, np. grzywny. Pracodawcy natomiast
w okresie rosnącego bezrobocia mogą przebierać w chętnych do pracy i zwracają
uwagę, że praca bezpłatna skazanych nie zwalnia z różnych kosztów, np. zakupu
odzieży roboczej, czy ubezpieczenia zatrudnionego od nieszczęśliwych wypadków
przy pracy. Co w tej sytuacji pozostaje poza delikatnym naciskiem na pracodawców
państwowych? Dwie nowości mogą wpłynąć na to, że chętniej będzie się
przyjmować do pracy kierowanych przez sądy. Skarb Państwa przejmie na siebie
koszty ich ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków przy pracy, a nadzór nad taką
pracą będzie sprawował – przyuczony pomocnik kuratora. Wyznaczona osoba
ustala harmonogramy pracy skazanych, określa czas, miejsce i rodzaj pracy na co
najmniej miesiąc – pisze się w uzasadnieniu tego przepisu. Byle tylko nie
rozmnożyła się w tym miejscu wszech panująca biurokracja.3 Biorąc pod uwagę
dość złożoną specyfikę zatrudnienia przez pracodawców skazanych, można
spojrzeć na ten problem z punktu widzenia następujących korzyści:
a) skazanych:
 zdobycie umiejętności,
 zdobycie środków pieniężnych,
1

Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/rynek_pracy (pobrano 22.03.2016 r.)
Por. http//www.kariera.pl/index.php/czytaj/1428/praca-dla-skazanych-zamiast-krat/
(pobrano 22.03.2016 r.)
3
Ibidem
2
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 obniżenie kosztów społecznych,
 kształtowanie pożądanych postaw społecznych,
 zerwanie z więzienną subkulturą, tak zwanym „drugim życiem”.
b) pracodawców:
 obniżenie kosztów pracy,
 stała liczebność siły roboczej,
 możliwość zatrudnienia poszukiwanego na rynku pracy fachowca.
c) wykorzystania pracy jako metody oddziaływań wychowawczych wobec
skazanych pozwala spojrzeć na nią wielowątkowo, a mianowicie:
 w filozoficznym kontekście można przyjąć jako podstawowy wymiar
bytowania człowieka na ziemi i zarazem sens jego życia,
 w psychologicznym kontekście można uznać z powodzeniem pracę jako
ważny czynnik rozwoju osobowości człowieka poprzez realizację
ważnych celów i dążeń życiowych oraz jego samorealizacji,
 w socjologicznym ujęciu widzimy jej społeczny kontekst i ważny czynnik
integracji społecznej,
 w ekonomicznym rozpatrywaniu wykonywanej pracy przez człowieka
można ją potraktować w kategoriach zysku i korzyści, które pozwalają na
możliwość egzystencji i godnego życia jednostki w społeczeństwie
lokalnym,
 w pedagogicznym rozpatrywaniu wykonywanej pracy przez człowieka
poprzez pryzmat procesu wychowania należy wymienić tu oddziaływanie
o charakterze kreującym, wspomagającym rozwój, kompensacyjnym,
korekcyjnym, redukcyjnym i resocjalizacyjnym,
 w medycznym ujęciu wykonywana praca może być rozpatrywana jako
możliwość ergoterapii, czyli formy leczenia i wpływu terapeutycznego
przy jej wykorzystaniu wobec skazanych. 4
Analizując w sposób interdyscyplinarny korzyści płynące z możliwości
wykonywania pracy przez skazanych i dostrzegając jej wpływ jako środka
oddziaływań resocjalizacyjnych, wymaga ona uściślenia znaczenia tego terminu
w celu stworzenia szerszego tła w celu dokonania poszerzenia tej konwencji
i zastosowania różnych kwalifikacji tego terminu. Według Encyklopedii PWN pod
pojęciem pracy rozumie się „celową działalność człowieka polegającą
na przekształcaniu dóbr przyrody i przystosowywaniu ich do zaspokajania potrzeb
ludzkich. Przystępując do tych działań człowiek zna ich cel i świadomie go
urzeczywistnia. Praca, jako „proces złożonej aktywności fizyczno-umysłowej
człowieka, której celem jest przekształcenie środowiska przyrodniczego w ten
sposób, by zwiększyć szanse gatunku ludzkiego na przeżycie”5 W bardziej
filozoficzny sposób pojęcie to tłumaczy Jan Paweł II. 6 W jego opinii praca jest
dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę, bowiem człowiek
nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także
urzeczywistnia siebie, jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się
człowiekiem. Jak widać w zależności od spojrzenia na ten temat – w pojęciu „praca”
widać zarówno wątki filozoficzne – które zwracające uwagę na sens bytu człowieka,
Por. A. Glińska-Lachowicz, Praca skazanych w polskim systemie penitencjarnym od 1925 r. s. 2-3
Encyklopedia PWN. 1996, s. 303
6
Jan Paweł II, Laborem exercens. Wrocław 1995, s. 3
4
5
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jak również na wątki „ewolucyjne” (zapewnienie przetrwania, możliwość przeżycia
gatunku) – wskazujące na celowość (jasno postawiony cel) pracy podejmowanej
przez jednostkę i jej funkcje ujmowane, jako korzyści czy zyski czerpane przez
człowieka bądź ludzkość. Na pracę można również spojrzeć również z perspektywy
psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podkreślone są najbardziej walory
wychowawcze pracy, funkcje osobowo – twórcze i samo realizacyjne. Rozpatrując
pracę z tej perspektywy możemy stwierdzić, że stanowi ona podstawowy element
życia każdego z nas, w znaczny sposób oddziałuje nie tylko na jego postawy,
osobowość, aspiracje, czy system wartości, jak również na całokształt życia
społecznego. Można, zatem stwierdzić, że „praca” jest pojęciem wieloznacznym,
stanowiącym przedmiot zainteresowań różnych dyscyplin naukowych takich jak :
ekonomia, fizyka, fizjologia, psychologia, socjologia, filozofia. Problematyce pracy,
jako metody oddziaływań resocjalizacyjnych nadaje jej rangę instrumentu i wartości.
Wartość pracy, jeśli uczy lub utrwala zdobyte umiejętności, które będą mogły być
również wykorzystane po wyjściu z więzienia, jest bardzo cenna. Praca skazanych
w zakładach penitencjarnych jest zgodna z zasadą normalności, czyli uznaniem
normy obowiązującej w społeczeństwie. Ta forma oddziaływania penitencjarnego
ma szczególne znaczenie dla sytuacji materialnej uwięzionego oraz jego bliskich.
Zarobki przyczyniają się do poprawy statusu materialnego więźnia i możliwości
wsparcia rodziny.
Praca jako czynnik wychowawczy i resocjalizacyjny w polskim systemie
penitencjarnym
W polskim systemie penitencjarnym praca od dawna traktowana była, jako
środek oddziaływania na skazanych. Kodeks karny wykonawczy z 1969 roku
stanowił, że praca jest obowiązkiem, ale także prawem skazanego na karę
pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 49 § 1 tego kodeksu celem zatrudnienia
skazanego było wdrożenie do pracy i nauczenie zawodu dla przygotowania do
uczciwego życia na wolności, a także zachowanie i rozwój sił fizycznych oraz
umysłowych. Pomimo eksponowania w przepisach prawnych wychowawczej funkcji
zatrudnienia, w praktyce zdarzało się, iż praca skazanych podporządkowana była
przede wszystkim celom ekonomicznym bądź służyła, jako środek represjonowania
niektórych kategorii więźniów.7 Obowiązujący Kodeks karny wykonawczy (art. 116)
nakłada na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności obowiązek pracy,
o ile przepisy szczególne nie przewidują zwolnienia z tego obowiązku. Na podstawie
art. 107 oraz 121.k.k.w. z obowiązku pracy zwolnieni są skazani za przestępstwo
popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych, określani
w nauce prawa karnego wykonawczego, jako więźniowie sumienia, oraz skazani
uznani przez lekarza za niezdolnych do pracy ze względu na stan zdrowia. Ponadto
w k.k.w. przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku pracy skazanego z tego
powodu, że pobiera on naukę oraz z innych ważnych przyczyn. Tym samym
w k.k.w. zrealizowano postulat, który od wielu lat podnoszony był w nauce, a
mianowicie postulat zrezygnowania z jednoczesnego nakładania na skazanego
obowiązków pracy i nauki. W przeciwieństwie do poprzedniego kodeksu,
obowiązujący k.k.w. nie przyznaje więźniom prawa do pracy. Zgodnie z art. 121 § 1
k.k.w. skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy. W związku
7

J. Baranowski, Praca skazanych odbywających kare pozbawienia wolności. Lublin 1985, s. 55-57
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z treścią tego przepisu w literaturze podniesiono zarzut, iż administracja zakładu
karnego, zobligowana jedynie do zapewnienia skazanym świadczenia pracy w miarę
możliwości, nie zada sobie trudu poszukiwania pracy, obarczając winą za wysoki
wskaźnik bezrobocia wśród skazanych złą sytuację społeczno – ekonomiczną.8
Przeciwko tej tezie przemawia jednak przewidziana w k.k.w. różnorodność form
zatrudnienia skazanych, zmierzająca do dostosowania systemu penitencjarnego do
gospodarki wolnorynkowej. Według art. 67 § 3 k.k.w. praca, a zwłaszcza praca
sprzyjająca zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, stanowi
podstawowy środek oddziaływania na skazanych. Znaczenie oddziaływania przez
pracę podkreślono w uzasadnieniu k.k.w.: „Choć zniesiono w projekcie prawo
skazanych do pracy, a większość jego twórców nie uważa, że zatrudnienie jest
automatycznie działającym środkiem resocjalizacji, to jednak należy uznać, że praca
stanowi najważniejszy sposób aktywizacji skazanych w zakładach karnych, dając im
wiele korzyści i satysfakcji, a nierzadko też przygotowując ich do życia
w społeczeństwie”.9 Przepisy ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
(art. 1 ust. 2) wyrażają wprost zasadę, iż ekonomiczne aspekty zatrudnienia powinny
być podporządkowane celom resocjalizacyjnym. 10
W literaturze podkreśla się, że jakkolwiek naiwnością jest wierzyć
w „resocjalizacyjny uniwersalizm tej formy oddziaływania”, to jednak zatrudnienie
skazanego przynosi szereg korzyści istotnych również z wychowawczego punktu
widzenia. Zatrudnienie umożliwia zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych
przez skazanych, którzy takich kwalifikacji nie posiadają, oraz podtrzymanie lub
rozwój kwalifikacji u osób, które nabyły je w przeszłości. Praca wykonywana w toku
kary pozbawienia wolności uczy skazanych, że z jej efektów mogą utrzymać siebie
i rodzinę. Przynosi też wymierne korzyści ekonomiczne samym skazanym,
umożliwiając im dokonywanie zakupów w zakładzie karnym, przyczynianie się do
utrzymania rodziny oraz gromadzenie środków zapewniających utrzymanie
w pierwszym okresie po zwolnieniu z zakładu karnego. Wykonywanie pracy
zapobiega bezczynności i nudzie, ograniczając tym samym rozwój podkultury
więziennej oraz przyczynia się do wzrostu poczucia własnej wartości i szacunku do
siebie. Zatrudnienie skazanych stanowi też źródło bezpośrednich korzyści
społecznych, ponieważ wpływy do budżetu z tego tytułu obniżają koszty utrzymania
zakładów karnych. Przepisy k.k.w. przewidują, że skazani mogą być zatrudnieni na
różnych podstawach prawnych: na podstawie umowy o pracę zawartej
z pracodawcą, na podstawie skierowania do pracy wydanego przez dyrektora
zakładu karnego lub na innej podstawie prawnej, np. umowy o dzieło, umowy
zlecenia, czy umowy agencyjnej.11 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości12 zawarcie przez skazanego umowy o pracę wymaga uprzedniego
wyrażenia zgody przez dyrektora zakładu karnego, który określa na piśmie warunki
zatrudnienia. Skazany skierowany do pracy wykonuje pracę jednostronnie
wyznaczoną przez dyrektora zakładu karnego. Przepisy k.k.w. dopuszczają także
A. Kosut, Prawo pracy i obowiązek jej świadczenia przez skazanych odbywających karę pozbawienia
wolności (w:) „Państwo i Prawo”. 1992, z. 2, s. 65-66
Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego wykonawczego. Warszawa 1997, s. 555
10
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności, Dz.U. Nr 123,poz 777
11
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
zatrudniania skazanych, Dz. U. Nr 113,poz.727
12
Ibidem, s. 159
8

9
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wykonywanie przez skazanego pracy na własny rachunek. W tym ostatnim
przypadku wykonywanie pracy również wymaga zgody dyrektora zakładu karnego,
który jednocześnie określa warunki pracy. Oczywiście nie każda praca i nie zawsze
ma wpływ resocjalizacyjny. Zdaniem S. Pławskiego, by praca uwięzionego mogła
być czynnikiem wychowawczym, a zarazem resocjalizacyjnym, powinna posiadać
określone cechy i muszą być spełnione takie warunki jak:
 Musi być produktywna,
 Musi mieć charakter pracy w kolektywie,
 Powinna podlegać takiej samej ochronie, jak praca wykonywana
na wolności,
 Powinna być wynagradzana w taki sam sposób, jak praca wykonywana
na wolności,
 Powinna być wykonywana zgodnie z zawodem uwięzionego bądź z jego
przydatnością do wykonywania określonego rodzaju pracy,
 Powinna być połączona z wyuczeniem zawodu, jeśli skazany go nie
posiada.13
W świetle wytycznych Ministra Sprawiedliwości w kwestii zatrudnienia
skazanych mówi się jako o środku resocjalizacji, który musi spełniać następujące
warunki:
 musi być społecznie użyteczna,
 dostosowana do psychicznych i fizycznych możliwości skazanego i jego
kwalifikacji oraz zainteresowań,
 powinna być dobrze zorganizowana oraz fachowo nadzorowana i oceniana,
a także spełniająca wymogi bhp.14
Wymienione warunki, które muszą być spełnione, by stanowiły ważny czynnik
resocjalizacyjnych oddziaływań poprzez pracę wobec skazanych. I świadczy o roli
pracy w życiu skazanego, który mniej dotkliwie odczuwa izolację ze środowiskiem
społecznym i osobami najbliższymi oraz uczy zachowań pożądanych społecznie,
które ułatwiają mu lepszą adaptację do życia społecznego i zawodowego.
Zatrudnienie dla skazanego jest też wartością i ma ścisły związek z jego poczuciem
godności, tożsamości, szczęściem i sensem istnienia, który jest zarazem ważnym
czynnikiem kształtowania postaw wobec zawodu i życia społecznego i dlatego
obecnie z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa ocenia się ja dość wysoko.
Rodzaje i formy pracy skazanych oraz ich znaczenie dla rynku pracy
Rodzaje i formy zatrudniania skazanych można kwalifikować stosując kryterium
miejsca zatrudnienia (praca wewnątrz lub na zewnątrz zakładu karnego), bądź
kryterium odpłatności (praca odpłatna i nieodpłatna). Skazani mogą być na ogół
zatrudnieni w przedsiębiorstwach przywięziennych, gospodarstwach pomocniczych
należących do zakładu karnego lub przy pracach pomocniczych o charakterze
gospodarczym. W zależności od typu zakładu karnego skazani mogą być
zatrudnieni:
 Na terenie oddziału mieszkalnego lub w pełnym systemie konwojowania
H. Popławski, Środki i metody oddziaływania penitencjarnego (w:) „Przegląd Penitencjarny
i Kryminologiczny”. 1984, nr 5, s. 159
14
Radzenie Ministra sprawiedliwości w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych
w zakładach karnych i aresztach śledczych, z dnia 29 sierpnia 2003r., Dz. U. Nr 114
13
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poza terenem jednostki (typ zamknięty);
 Poza terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego konwojowania
(typ półotwarty);
 Poza terenem zakładu karnego, bez konwojenta, na pojedynczych
stanowiskach pracy (typ półotwarty i otwarty). 15
Najczęściej spotykane są przywięzienne zakłady pracy położone w zakładach
karnych. Sytuacja ta wynika z trudności w zapewnieniu odpowiedniego
zabezpieczenia skazanym w przypadku pracy poza zakładem i wysokich kosztów
dozorowania ich pracy. W Polsce jest wiele placówek posiadających zaplecze
umożliwiające zatrudnianie skazanych bez konieczności opuszczania zakładu
karnego, które oferują następujące miejsca pracy:
1) przywięzienne zakłady pracy (przedsiębiorstwa państwowe i spółki akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością):
 przedsiębiorstwa przemysłowe,
 przedsiębiorstwa rolne,
 gospodarstwa pomocnicze,
2) poza więzienne uspołecznione zakłady pracy (osoby prawne, osoby
fizyczne oferujace pracę skazanym,
3) produkcja nakładcza,
4) prace naukowe, artystyczne i literackie,
5) prace administracyjne i gospodarcze.16
Oferowane miejsca pracy nie zapewniają potrzeb w zakresie zatrudnienia
skazanych i z tych względów pierwszeństwo przysługuje tym, którzy są zobowiązani
doświadczeń alimentacyjnych. Przykładowo wskaźnik bezrobocia dla skazanych
w 1997 roku wyniósł 44,9% w stosunku do ogólne ilości osób skazanych
i osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych wynoszącej 57.155 osób.
Dla porównania w 2007 roku na ogólną ilość skazanych i osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych wynoszącą 80.000 osób z czego zatrudnienie miało
20% skazanych.17
Sytuacja ta wynikała z trudnej sytuacji na rynku pracy i wysokiego wskaźnika
poziomu bezrobocia w Polsce związanego z transformacją gospodarki
wolnorynkowej i specyficznego charakteru instytucji penitencjarnych. Znaczenie dla
naszego rynku pracy może być ważne z punktu widzenia zabezpieczenia jego
na poszukiwanych przez pracodawców kandydatów w wielu sektorach gospodarki
na stanowiskach pracowników fizycznych z wykształceniem zawodowym, bądź
przyuczeniem zawodowym, np.: tapicera, pomocy kuchennej, kelnera, hydraulika,
elektromontera. Stanowiska wymienione są mniej płatne w stosunku do innych
profesji, a także dla poprawy efektywności procesu resocjalizacji i readaptacji
społecznej po odbyciu kary więzienia.
Ze względu na specyficzny charakter instytucji, jaką jest zakład karny –
pewnego rodzaju obostrzenia i procedury regulaminowe, które stanowią podstawę
jego funkcjonowania, nie zawsze pozwalają zaangażować się w przedsięwzięcie
i pozyskać partnera do współpracy.
15

Art. 90 pkt. 2 kkw, art. 91 pkt 2 kkw
M. Barańska, Zatrudnienie (w:) „Biuletyn”. 1995, nr 28, s. 262
17
J. Pyrcak, Ustawa o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (w:) „Przegląd Więziennictwa Polski”.
1997, nr 16-17, s. 40
16
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Wdrażanie projektów podzieliliśmy na następujące etapy:
1. Szukanie instytucji do współpracy i określenie wymagań dotyczących
przygotowania zawodowego przyszłych pracowników, sposobu oraz
charakteru ich pracy.
2. Przygotowanie i zawarcie umów między zakładem karnym a daną instytucją.
3. Wyselekcjonowanie spośród skazanych osób spełniających przyjęte
z kontrahentem kryteria.
4. Ustalenie sposobu kontroli i nadzoru zatrudnionych skazanych (systemy
zapewnienia ochrony: z konwojentem lub bez). 18
W realizacji tych projektów ważną rolę spełnia kadra penitencjarna, która musi
przekonać przyszłego pracodawcę do współpracy poprzez wykazanie korzyści
wzajemnych. Zwiększenie zatrudnienia może mieć wielorakie znaczenie dla
zwiększania walorów resocjalizacyjnych i zmniejszenia kosztów ponoszonych przez
społeczeństwo z tytułu odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanych,
a także ergoterapii, w której jest możliwość dostosowania jej do potrzeb zarówno
osadzonego, jak i placówki resocjalizacyjnej. Efekty takiej terapii są bardzo
wymierne, gdyż osadzeni dzięki pracy otrzymują wynagrodzenie, a jednostka
penitencjarna czerpie zyski z wykonywanych usług na rzecz społeczeństwa.
W działaniach tych można zauważyć elementy strategii sprzyjającej readaptacji
społecznej skazanych, osiąganej dzięki bezpośredniemu uczestnictwu skazanych
środowisku pracy i społeczności lokalnej. Ponadto praca sprzyja rozwijaniu
u skazanych umiejętności pracy w grupie, satysfakcji z osiągania wspólnych celów
oraz społecznie akceptowanego funkcjonowania w relacjach interpersonalnych.
W taki sposób resocjalizacja ma ułatwić osadzonym ponowne ich włączenie do
obowiązujących norm życia w społeczeństwie lokalnym, czyli readaptację
społeczną.
Metodologiczne podstawy badań i prezentacja uzyskanych wyników 19
Cel badań
Najogólniej ujmując, celem badań było poznanie, analiza opinii skazanych do
zagadnień ściśle związanych z pracą jak : wpływ zatrudnienia w trakcie odbywania
kary pozbawienia wolności na atmosferę, pozytywne cechy i umiejętności w procesie
wykonywanej pracy, a także stosunek do podkultury więziennej oraz łatwiejszej
adaptacji do życia w społeczeństwie lokalnym po odbyciu kary.
Przedmiot badań
Przedmiotem analiz i rozważań w procesie prowadzonych badań sondażowych
było udzielenie odpowiedzi na pytanie: ”Jaki wpływ wykonywanej pracy przez
skazanych na proces resocjalizacji oraz jakie zachodzą zmiany w ich
postawach pod jej wpływem podczas odbywania kary pozbawienia wolności
w areszcie śledczym?”

18
19

B. Skafiriak, Pomoc postpenitencjarna w kontekście działań resocjalizacyjnych. Kraków 2007, s. 231
E. Nawrocka, Praca jako forma resocjalizacji realizowana w zakładach penitencjarnych (na przykładzie
Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej, praca dyplomowa, WWSSE. Środa Wielkopolska. 2015,
s. 52-69
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Teren badań
Badanie zostało przeprowadzone w Areszcie Śledczym w Środzie
Wielkopolskiej maju 2015 r. Obszarem badań był skazani odbywający karę aresztu
oraz ich stosunek do wykonywanej pracy. Dodatkowo kwestionariusze ankiety został
sporządzony również dla wychowawców oraz kadry nadzorującej wykonywanie
pracy przez skazanych, aby poznać ich opinię, postępy w ich rozwoju, również
z perspektywy osób trzecich, przebywających z nimi najczęściej i widzącymi
najwięcej zmian na tym polu. W badaniu wzięło udział ogółem100 więźniów.
W grupie badanych byli tylko mężczyźni. Z pośród badanej grupy największa liczba
badanych wynosząca 46% posiadała wykształcenie średnie, wykształcenie
zawodowe posiadało 35% i najmniejsza grupy liczące 10% miały wykształcenie
podstawowe i wyższe. Największa grupa skazanych licząca 56% ma pochodzenie
robotnicze, mniej liczebna grupa badanych licząca 24% miała pochodzenie
chłopskie i pozostała grupa badanych była pochodzenia inteligenckiego. Stan
cywilny skazanych był stosunkowo zróżnicowany i najwięcej było kawalerów (53%)
i żonatych (29%.).W pozostałej części skazanych było 13 % rozwiedzionych i tylko
5% wdowców.
Metoda
W
przeprowadzonych
badaniach
zastosowanej
metodę
sondażu
diagnostycznego i wykorzystano następujące techniki badawcze:
 obserwację;
 kwestionariusz autorski zawierający twierdzenia odnoszące się do różnych
aspektów oceny wykonywanej pracy. Osoby badane, które pracowały
podczas odbywania kary wypowiadały się dokonując wyboru spośród
następujących możliwości: ” tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, „nie” i „trudno
powiedzieć”. W ocenie cech i umiejętności osobistych kształtowanych pod
wpływem pracy, respondenci mieli następujące możliwości wyboru:
„poczucie odpowiedzialności”, „dojrzałość społeczna”, „umiejętność pracy
w zespole”, „zdolność podporządkowania się”, „obowiązkowość
i sumienność”, ”troska o bliskich”, „oszczędności”. Dla potrzeb tego artykułu
zrealizowane zostały tylko pozycje odnoszące się do zmiennych zależnych
wpływających na zmianę postaw społecznych skazanych pod wpływem
pracy. Podstawowymi wskaźnikami zmian postaw respondentów pod
wpływem pracy były dane z kwestionariusza i ankiety i wywiady
z wychowawcami oraz funkcjonariuszami dozorującymi pracę skazanych.
Wyniki
Pierwsze analizowane zagadnienie był stosunek pracujących i niepracujących
więźniów do przestrzegania regulaminów i porządku dnia w areszcie śledczym.
Uzyskane wyniki w zakresie badanego zagadnienia ilustruje Rycina 1. Na podstawie
zebranych opinii respondentów ustalono, że skazani zatrudnieni łatwiej
przystosowują się do panujących warunków w aresztach śledczych i dostosowują
się do ustalonego porządku dnia i regulaminów, tak uważa 68% badanych.
Przeciwnego zdania było 20% respondentów i 12% wybrało kategorie odpowiedzi
„trudno mi określić”.
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Drugim zagadnienie w procesie badań sondażowych było zbadanie opinii
skazanych dotyczącej cech charakterystycznych przypisywanych skazanym, którzy
byli zatrudnieni podczas wykonywania kary w areszcie śledczym. W świetle
uzyskanych wyników stwierdzono, że współżyją zgodnie z innymi skazanymi (46%),
stosują się do poleceń funkcjonariuszy (34%), unikają konfliktów i są bardziej podatni
na oddziaływanie resocjalizacyjne (31%).
Trzecim zagadnieniem przedmiotu badań był stosunek pracujących do
negatywnych przejawów podkultury w więziennej. Na podstawie uzyskanych
wyników można sformułować następujące wnioski, że na pierwszym miejscu
w rankingu preferowanych odpowiedzi przez skazanych było mniejsze
zaangażowanie w porównaniu do pracujących podkulturą więzienną (44%)
i znaczna część badanych (37%) uważała, że praca nie ma znaczenia dla tego
rodzaju aktywności. Szczegółowe dane ilustruje Rycina 3.
Ostatnim zagadnieniem w procesie badań było zatrudnienie w kontekście
wpływu na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary w areszcie
śledczym. W świetle uzyskanych wyników z badań wynika, ze aż 51% wskazało na
taki wpływ wykonywanej pracy, a 33% skazanych było przeciwnego zdania.
Rycina nr 1: stosunek skazanych pracujących i niepracujących w kwestii
przystosowania się do regulaminów i porządku dnia

12%
21%
6%

Tak
Raczej tak

Raczej nie

14%

Nie
Trudno mi określić
47%

Źródło: opracowania na podstawie wyników badań sondażowych w Areszcie Śledczym
w Środzie Wielkopolskiej, E. Nawrocka, ibidem, s. 62
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Rycina nr 2: cechy charakteryzujące skazanych pracujących w Areszcie Śledczym
w Środzie Wielkopolskiej

Stosują się do poleceń funkcjonariuszy

12%

15%

Współżyją zgodnie z innymi osadzonymi

9%

Są zarozumiali i pewni siebie

20%
13%

6%

10%
15%

Przestrzegają obowiązków i zaleceń, gdyż
zależy im na pracy
Nie różnią się od reszty osadzonych, a
jedynie stwarzają pozory, żeby utrzymać
pracę
Zaangażowanie w pracę powoduje, że
unikają konfliktów i są bardziej podatni na
oddziaływania resocjalizacyjne
Są bardziej dojrzali od osadzonych, którzy
nie pracują

Źródło: opracowania na podstawie wyników badań sondażowych w Areszcie Śledczym
w Środzie Wielkopolskiej, E. Nawrocka, ibidem, s. 64
Rycina nr 3: stosunek osadzonych pracujących do negatywnych przejawów podkultury
więziennej

19%
37%

Nie są zainteresowani
uczestnictwem w
podkulturze więziennej
Angażują się mniej niż
osadzeni niepracujący

44%

Praca nie ma zanczenia dla
tego rodzaju aktywności

Źródło: opracowania na podstawie wyników badań sondażowych w Areszcie Śledczym
w Środzie Wielkopolskiej, E. Nawrocka, ibidem, s. 66
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Rycina nr 4: zatrudnienie osadzonego, a wpływ na otrzymanie warunkowego
przedterminowego zwolnienia

13%

Nie - to nie ma żadnego wpływu
gdyż Sąd jest niezawisły

20%

16%

51%

Tak - o ile praca łączy się z
pozytywnym zachowaniem, gdyż
Sędzia Penitencjarny zwraca na to
uwagę
Tak - (niezależnie od zachowania)
- gdyż praca jest czynnikiem
pozytywnym i świadczy o
poprawie skazanego
Nie - gdyż jest wiele innych
czynników, które bierze pod
uwagę Sąd Penitencjarny

Źródło: opracowania na podstawie wyników badań sondażowych w Areszcie Śledczym
w Środzie Wielkopolskiej, E. Nawrocka, ibidem, s. 68

Podsumowanie
Określając wymierne walory pracy, nie można pomijać aspektów
ekonomicznych. Z obserwacji wynika, że w wielu przypadkach zatrudnienie odpłatne
ułatwia funkcjonowanie skazanego, jego rodziny i redukuje negatywne skutki
odbywania kary. Stwierdzenie, że człowiek najlepiej spełnia się w działaniu,
podkreśla znaczenie pracy w procesie resocjalizacji społecznej o tyle, o ile uczy ona
lub utrwala posiadane umiejętności, które będą mogły być wykorzystane przez
skazanego w warunkach wolnościowych. Walor pracy jako jednego z najstarszych
środków oddziaływania na więźnia podczas wykonywania kary pozbawienia
wolności podkreślają zarówno kadra penitencjarna. Służby Więziennej, jak
i kuratorzy (por. Górny 1980, s. 90). Więźniowie również dostrzegają jej wartość.
Jednym z poważniejszych, mankamentów w funkcjonowaniu więziennictwa są
ograniczone możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ich
konsekwencją jest przede wszystkim pogorszenie się sytuacji materialnej tych osób,
niewywiązywanie się z ciążących na nich zobowiązań finansowych. Brak pracy dla
skazanych wpłynął także na ograniczone możliwości efektywnego świadczenia
pomocy postpenitencjarnej. Podejmowanie pracy przez skazanych można
rozpatrywać w kategoriach „za” i „przeciw” lub „strat” i „zysków”. Najważniejszym
elementem tych dywagacji być powinien faktycznie wykorzystywany resocjalizacyjny
wpływ zatrudnienia na jednostkę zaburzoną. Przedstawiono kilka argumentów
nakreślających istotność wykorzystywania pracy, jako środka oddziaływań
resocjalizacyjnych:
 Pracujący więźniowie są oceniani pozytywnie przez społeczeństwo, niż
skazani niepodejmujący pracy;
 Działalność przywięziennych zakładów daje możliwość uzyskania środków
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finansowych lub produktów, które mogą być wykorzystane przez te zakłady,
więźniowie uczą się doceniać swoją pracę i nabywają umiejętności
współpracy i dodatkowo otrzymują wynagrodzenie;
 Praca umożliwia pozyskanie pieniędzy na swoje potrzeby w sposób
akceptowany przez społeczeństwo, część z nich stanowi fundusz
na zagospodarowanie się po wyjściu z więzienia, możliwość wspierania
rodziny przez przekazywanie zarobionej kwoty, rozwija nawyk
oszczędności;
 Możliwość podjęcia pracy przez skazanych daje szansę bezpłatnego
przyuczenia do zawodu, pieniądze na pokrycie kar pieniężnych oraz stwarza
nową sytuację znoszącą „bezsensowność” pobytu w więzieniu;
 Praca przyczynia się do aktywizacji zawodowej osadzonych w warunkach
wolnościowych i przyczynia się do regulacji specyficznych potrzeb rynku
pracy
 Praca poza zakładem jest treningiem do życia na wolności, nauczeniem do
bycia „wolnym człowiekiem” i ułożenia poprawnych relacji interpersonalnych
w grupie społecznej;
 Podjęcie pracy wiąże się z innym postrzeganiem przyszłości, bycia
potrzebnym i poczucia własnej wartości.
Analiza jakościowa i ilościowa wyników badań empirycznych pozwala na
sformułowanie końcowych wniosków związanych z podjętym tematem niniejszej
publikacji, a mianowicie:
1. W procesie oddziaływań resocjalizacyjnych ważną rolę spełnia praca, która
została wskazana przez dużo część respondentów (58%), gdyż upatrują
w procesie pracy możliwość warunkowego i przedterminowego zwolnienia
z odbywania kary.
2. Skazani wykonujący prace podczas odbywania kary lepiej przystosowują się
do regulaminów i ustalonego porządku dnia oraz przejawiają pozytywne
nastawienie do ich przestrzegania. Taką opinię prezentowała znaczna część
skazanych (58%).
3. Wykonywana praca przez skazanych wpływa pozytywnie na ich negatywny
stosunek do podkultury więziennej. Znaczna ilość respondentów (63%) nie
angażuje się i nie jest zainteresowana w działalność podkultury więziennej.
Przedstawiona problematyka w ramach naszego artykułu jest oczywiście
niepełna. Pragnęliśmy ukazać te problemy, które naszym przekonaniu są najsilniej
są związane z podjęto problematyką.
Streszczenie
W artykule podjęta została próba przedstawienia problematyki pracy skazanych
w kontekście jej roli i znaczenia w regulacji specyficznych potrzeb rynku pracy
i w procesie ich resocjalizacji oraz readaptacji społecznej.
Celem artykułu było dokonanie analizy jakościowej na podstawie literatury
fachowej i dostępnych wyników z przeprowadzonych badań oraz udzielenie
odpowiedzi na następujące pytanie: „Jaki wpływ wykonywanej pracy przez
skazanych na proces resocjalizacji oraz jakie zachodzą zmiany w ich postawach pod
jej wpływem podczas odbywania kary pozbawienia wolności w areszcie śledczym?”
Z przeprowadzonych badań wynika, że skazani, wychowawcy i funkcjonariusze
służby więziennej pozytywnie, w sposób zbieżny oceniają prace i jej wpływ na
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proces resocjalizacji skazanych oraz na proces readaptacji społecznej na polskim
rynku pracy.
Słowa klucze: praca, areszt, resocjalizacja
Summary
In the article an attempt was made to present the problems of labor in the
context of its role and importance in the regulation of the specific needs of the labour
market and in the process of their social rehabilitation and social readaptacji. The
purpose of this article was to conduct a qualitative analysis on the basis of literature
and existing research results, and to answer the following question : "What is the
impact of work performed on the prisoners rehabilitation process and what changes
occur in their orientations under the influence at the time of serving punishment
in form of imprisonment in the detention center?" From the conducted research that
the convicts, the teachers and the staff of the prison service positively, thus,
converges appreciate the work and its impact on the process of social rehabilitation
of convicts and the process of social readaptacji on the Polish labour market.
Key words: work, arrest, resocialization
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Adam KRAMPICHOWSKI
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
BEZPIECZEŃSTWO W PORTACH JACHTOWYCH
NA PRZYKŁADZIE MARINY W GDYNI
Wstęp
W artykule opisano bezpieczeństwo w morskich portach jachtowych na
przykładzie mariny w Gdyni. Przedstawiono schematy postępowania przy
działaniach ratowniczych, rozwiązania techniczne, wykorzystywany sprzęt, zadania
wybranych służb, uwzględniono również uwarunkowania gospodarcze
i ekonomiczne.
Port w Gdyni w ujęciu historycznym i obecnym
Prekursorem powstania portu w Gdyni był Eugeniusz Kwiatkowski,1 który to
urodził się 30 grudnia 1888 r. w Krakowie. W 1898 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum
im. cesarza Franciszka Józefa I we Lwowie, a po roku rodzice przenieśli go do
Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów w Chyrowie, miasteczku leżącym
50 km od Przemyśla i dziś należącym do Ukrainy. W 1907 r. rozpoczął studia na
Wydziale Chemii Technicznej Szkoły Politechnicznej we Lwowie i wówczas wstąpił
do Związku Młodzieży Polskiej "Zet", studia kontynuował w Monachium i w 1912 r.
uzyskał dyplom inżyniera chemika, po czym odbył praktykę w gazowni w Łodzi
i we Lwowie. Wybuch I wojny światowej zastał go we Lwowie, gdzie wstąpił do
sformowanego przez władze austro-węgierskie Legionu Wschodniego, w 1916 r.
zostaje mianowany na stopień chorążego, i zajmuje się biurem werbunkowym
Legionów w powiecie chełmskim. W 1917 r. wstąpił do Polskiej Organizacji
Wojskowej, co oznaczało koniec ewolucji ideowej od związków z endecją do
środowiska piłsudczyków, a w listopadzie 1918 r. wziął udział w rozbrajaniu
Niemców w Łukowie. W lutym 1919 r. Kwiatkowski został starszym referentem
w Ministerstwie Robót Publicznych, w którym pracował nad planem rozwoju
przemysłu chemicznego i wykorzystaniem krajowych surowców, gazu ziemnego,
ropy naftowej i węgla. Publikował i wypowiadał się publicznie na tematy
gospodarcze, a na początku 1921 r., gdy ważyły się losy Górnego Śląska, ogłosił
studium "Węgiel kamienny jako surowiec techniczny", napisał w nim m.in., że
zużycie węgla na jednego mieszkańca kraju jest doskonałym miernikiem poziomu
rozwoju, i przytaczał takie oto liczby: w 1913 r. zużycie węgla na jednego
mieszkańca wynosiło w Polsce 0,3 t, w Niemczech – 3,7 t, a w USA – 5,2 t. Jego
publikacje, inicjatywy oraz praca naukowa zwróciły na niego uwagę osób
znaczących w ówczesnych czasach, w tym profesora Ignacego Mościckiego,
chemika i wynalazcy, w dużej mierze dzięki tej znajomości kariera Kwiatkowskiego
się rozwijała. Kiedy w 1923 r. Mościcki został generalnym dyrektorem Państwowej
Fabryki Związków Azotowych w Królewskiej Hucie (dzisiaj Chorzów), na zastępcę
ds. technicznych powołał Kwiatkowskiego, a trzy lata później, zaraz po zamachu
majowym, marszałek Piłsudski wskazał Mościckiego jako kandydata na prezydenta,
38-letni Kwiatkowski objął tekę ministra przemysłu i handlu w rządzie Kazimierza
1

A. Romanowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Radom 2014
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Bartla. Kwiatkowski świetnie rozumiał, że przyszłość polskiej gospodarki wymaga
posiadania własnego portu, z Niemcami, głównym partnerem handlowym, oraz
ZSRR stosunki były lodowate i trzeba było szukać nowych rynków zbytu. Budowę
portu w Gdyni, wówczas małej wiosce rybackiej, rozpoczęto w 1921 r. na zlecenie
Ministerstwa Spraw Wojskowych, co oznaczało, że port miał pełnić przede
wszystkim funkcje militarne. Kolejne rządy uznawały, że są ważniejsze sprawy niż
budowa Gdyni, natomiast Kwiatkowski po objęciu stanowiska ministra doprowadził
do przyspieszenia prac. Rozwiązał umowę z polsko-francuskim konsorcjum i znalazł
innych wykonawców, zachęcił do finansowania portu śląskie koncerny węglowe oraz
firmy handlujące zbożem, którym wydzierżawił place portowe. Namówił też łódzkich
fabrykantów, by sprzedawali produkty za pośrednictwem Gdyni, a nie Bremy czy
Hamburga, w 1930 r. otwarta została regularna linia pasażerska Gdynia – Nowy Jork
– Gdynia i co najważniejsze – pod względem obrotów towarowych Gdynia
wyprzedziła Gdańsk. W latach 1926-33 powstała magistrala węglowa łącząca
Gdynię z Górnym Śląskiem, a w 1927 r. warsztaty naprawcze Nauta przekształcono
w spółkę Stocznia Gdyńska. Gospodarka morska stała się popularna, kształcono
kadry do pracy w marynarce i rybołówstwie, co w wielkiej mierze było zasługą
Kwiatkowskiego. Na kilka miesięcy przed śmiercią, 17 sierpnia 1974 r., otrzymał tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, a Edward Gierek przesłał mu
plany budowy Portu Północnego w Gdańsku. Eugeniusz Kwiatkowski zmarł 22
sierpnia 1974 roku w Krakowie, a uroczystości pogrzebowe poprowadził kard. Karol
Wojtyła.
Port Gdynia jest obecnie nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym
się w obsłudze ładunków drobnicowych, posiada charakter portu uniwersalnego,
zdolnego do obsługi największych statków zawijających na Bałtyk i kluczowego
węzła transportowego w europejskim korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk.2
Basen żeglarski był ostatnią inwestycją portową w Gdyni przed rozpoczęciem drugiej
wojny światowej, nosi imię Mariusza Zaruskiego, żeglarza, harcerza, działającego
aktywnie w turystyce polskiej w okresie międzywojennym. To dzięki jego aktywności
i rozwojowi portu w Gdyni sprawdziło się hasło „Ubierzmy Gdynię w las masztów”.
Generał Mariusz Zaruski był niezwykłą postacią – z jednej strony uznaje się go
za pioniera polskiego żeglarstwa, a z drugiej popularyzatora turystyki górskiej,
w pobliżu basenu powstały siedziby klubów żeglarskich, a także wydział Akademii
Morskiej i Akwarium Morskiego Instytutu Rybackiego. Obecnie do dyspozycji
udostępnianych jest 220 miejsc cumowniczych, dla jednostek o długości kadłuba do
20 metrów i zanurzeniu do 2,8 metra. Marina posiada zaplecze socjalno-sanitarne,
które znajduje się na nabrzeżu Młodych Żeglarzy, obok którego jest punkt odbioru
toalet chemicznych oraz zbiornik na przepracowany olej. W przystani skorzystać
można z usług szkutniczych i żaglomistrzowskich, a w sezonie letnim otwarta jest
stacja paliwowa i kilka sklepów żeglarskich, gospodarzem Mariny jest Gdyński
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2

Paneuropejski korytarz transportowy – ciąg komunikacyjny międzynarodowego znaczenia
przebiegający przez kontynent europejski.
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Podstawowe akty prawne obowiązujące w morskich portach jachtowych
na terenie Polski
Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.3 Jeżeli wymagają tego potrzeby obronności lub
bezpieczeństwa państwa, to na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu
terytorialnym mogą być ustanawiane strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
Wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze
stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego.
Morskimi wodami wewnętrznymi są: część Jeziora Nowowarpieńskiego i część
Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim,
znajdująca się na wschód od granicy państwowej między Rzeczypospolitą Polską
a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim
a wodami portu Szczecin; część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową
biegnącą od punktu o współrzędnych 54°37´36˝ szerokości geograficznej północnej
i 18°49´18˝ długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Helskiej) do punktu
o współrzędnych 54°22´12˝ szerokości geograficznej północnej i 19°21´00˝ długości
geograficznej wschodniej (na Mierzei Wiślanej); część Zalewu Wiślanego,
znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej między
Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie. Morzem
terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej jest obszar wód morskich o szerokości 12
mil morskich (22 224 m), liczonych od linii podstawowej tego morza. Linię
podstawową morza terytorialnego stanowi linia najniższego stanu wody wzdłuż
wybrzeża lub zewnętrzna granica morskich wód wewnętrznych. Wyłączna strefa
ekonomiczna jest położona na zewnątrz morza terytorialnego i przylega do tego
morza. Obejmuje ona wody, dno morza i znajdujące się pod nim wnętrze ziemi.
Granice wyłącznej strefy ekonomicznej określają umowy międzynarodowe.
W wyłącznej strefie ekonomicznej obowiązuje prawo polskie dotyczące ochrony
środowiska.
Administracja morska – organy administracji morskiej:
 minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – jako naczelny organ
administracji morskiej;
 dyrektorzy urzędów morskich – jako terenowe organy administracji morskiej;
 Minister do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad działalnością
dyrektorów urzędów morskich.
Dyrektor urzędu morskiego podlega ministrowi do spraw gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu
administracji rządowej, związane z korzystaniem z morza:
 bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
 ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane
z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym,
w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków
zaistniałych zdarzeń;
 korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
 ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek
korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji
3

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(DZ.U. 1991 Nr 32 poz. 131)
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w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego;
 ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia
z morza;
 nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich
portach i przystaniach;
 uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych
i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów
i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również
wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;
 wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich
żeglowności;
 oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach
i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu;
 nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie
przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy
o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych
ze statków;
 wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów
wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;
 nadawania nazw statkom morskim;
 organizacji pilotażu morskiego;
 budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich;
 planowania rozwoju portów i przystani morskich;
 monitorowania i informowania o ruchu statków;
 nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami
wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi.
Organy administracji morskiej działają na polskich obszarach morskich,
w portach i przystaniach morskich oraz w pasie technicznym, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej. Organy administracji morskiej są także właściwe do
wykonywania określonych umowami międzynarodowymi i prawem polskim zadań na
morzu pełnym.
Minister do spraw gospodarki morskiej określa, w drodze rozporządzenia:
 granice portów morskich od strony morza i ich red, z wyłączeniem portów
wojennych,
 po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin – granice portów morskich od
strony lądu
 z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych lub granicznych punktów
geodezyjnych.
 dyrektorzy urzędów morskich, po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin
oraz organów ochrony granicy państwowej, określają granice przystani
morskich.
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Nadzór nad przestrzeganiem przepisów, sprawują na obszarze swego
działania dyrektorzy urzędów morskich za pośrednictwem:
Inspekcja morska ma prawo:
a) kontrolowania, czy statki są uprawnione do działalności, którą wykonują,
oraz czy posiadają wymagane pozwolenie,
b) kontrolowania, czy żegluga lub inna działalność jest wykonywana zgodnie
z przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi,
c) wykrywania zanieczyszczeń środowiska morskiego powodowanych
działalnością na morzu i ich sprawców,
W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor inspekcji morskiej,
zwany dalej „inspektorem”, jest uprawniony do:
 kontroli dokumentów zezwalających na uprawianie rybołówstwa morskiego
lub innej działalności na polskich obszarach morskich;
 żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia
naruszenia ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie, do
zatrzymania dokumentów.
Armatorowi, z którego statku podczas przebywania w polskich obszarach
morskich dokonuje się, z naruszeniem przepisów i innych ustaw, oraz przepisów
wydanych na ich podstawie:
 eksploatacji zasobów mineralnych lub żywych zasobów morza,
 zanieczyszczania środowiska morskiego,
 badań naukowych morza i dna morskiego,
 budowy sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń,
 układania podmorskich kabli i rurociągów,
wymierza się karę pieniężną o równowartości do 1 000 000 jednostek
obliczeniowych, zwanych „Specjalnym Prawem Ciągnienia (SDR)”, określanych
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Ustawa – Prawo budowlane,4 normuje działalność obejmującą sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Obiekt
budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniając:
 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji;
b) bezpieczeństwa pożarowego;
c) bezpieczeństwa użytkowania;
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska;
e) ochrony przed hałasem i drganiami;
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
użytkowania energii;

4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
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kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu;
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych);
 kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być
objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie
stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od
porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Ustawa o morskich portach i przystaniach morskich określa zasady tworzenia
podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi, ich organizację
i funkcjonowanie:
 port lub przystań morska, rozumie się przez to akweny i grunty oraz
związaną z nimi infrastrukturę portową, znajdujące się w granicach portu lub
przystani morskiej;
 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, rozumie się
przez to porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu;
 infrastrukturze portowej, rozumie się przez to znajdujące się w granicach
portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty,
urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone
do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań;
 użytkownik infrastruktury portowej, rozumie się przez to każdą osobę
fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej korzystającą z tej infrastruktury;
 infrastruktura zapewniająca dostęp do portów lub przystani morskich,
rozumie się przez to prowadzące do portu lub przystani morskiej, oraz
położone w granicach portu lub przystani morskiej tory wodne, wraz
ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami
i instalacjami.
Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską ma prawo:
 pierwokupu przy sprzedaży;
 pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowanie wieczyste i przeniesieniu prawa
użytkowania wieczystego;
 nieruchomości położonych w granicach portów lub przystani morskich. Do
prawa pierwszeństwa stosuje się odpowiednio przepisy o prawie
pierwokupu. Własność akwenów portowych, własność infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich przysługuje
Skarbowi Państwa i jest wyłączona z obrotu.
Za użytkowanie infrastruktury portowej pobierane są opłaty portowe.
Ustala się następujące rodzaje opłat portowych:
 opłatę tonażową pobieraną za wejście statku do portu i wyjście statku
z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, zapewnienie odbioru
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odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania, która nie może być wyższa niż 1,10 euro za jednostkę
pojemności brutto (GT) statku;
 opłatę przystaniową pobieraną za korzystanie przez statek z nabrzeża lub
przystani, która nie może być wyższa niż 0,17 euro za jednostkę pojemności
brutto (GT) statku;
 opłatę pasażerską pobieraną za zejście pasażera na ląd albo za wejście
pasażera na statek, która nie może być wyższa niż 1,74 euro od 1 pasażera.
 opłaty portowe, z zastrzeżeniem ust. 4, pobiera od użytkowników
infrastruktury portowej podmiot zarządzający portem, mając na względzie
zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury
portowej oraz racjonalnego gospodarowania.
 Opłatę przystaniową i pasażerską za użytkowanie infrastruktury portowej,
którą zarządza podmiot niebędący podmiotem zarządzającym portem,
pobiera właściciel tej infrastruktury albo podmiot, który włada infrastrukturą
portową na podstawie umów o odpłatne korzystanie. Podmioty, pobierają
opłaty portowe w wysokości uzależnionej od rodzaju tych opłat, typów
i wielkości statków, czasu użytkowania infrastruktury portowej oraz rodzaju
ruchu pasażerskiego, są obowiązane do określenia ich wysokości i podania
do wiadomości publicznej informacji o wysokości tych opłat, w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Nie pobiera się opłat portowych od
jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz
od statków pełniących specjalną służbę państwową, i jednostek pływających
sił zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.
Źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są:
 opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy
której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz
obiekty, urządzenia i instalacje portowe;
 opłaty portowe;
 przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający;
 wpływy z innych tytułów.
Przychody z działalności podmiotu zarządzającego przeznacza się na:
 budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej;
 realizację innych zadań wynikających z przedmiotu jego działalności;
 pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.
O formie prawno-organizacyjnej zarządzania portami niemającymi
podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystaniami morskimi
decyduje gmina, jeżeli nieruchomości gruntowe, na których jest położony port lub
przystań morska, stanowią mienie komunalne.
Zgodnie z zarządzeniem Nr. 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
o przepisach portowych,5 zabrania się na obszarze portu:
 usuwania,
uszkadzania
i
nadużywania
pożarowych
aparatów
sygnalizacyjnych, środków ratunkowych, sygnałowych i pirotechnicznych;
 usuwania i uszkadzania urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz tablic
i znaków ostrzegawczych;
5

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013r. o przepisach portowych
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 zakrywania i tarasowania urządzeń cumowniczych, hydrantów, połączeń
telefonicznych i elektrycznych oraz zasłaniania znaków ostrzegawczych;
 spłukiwania nadbudówek i pokładów statków;
 chodzenia lub jeżdżenia po lodzie;
 przebywania osób w stanie nietrzeźwości;
 kąpieli i nurkowania;
 przewożenia pasażerów statkami, jeżeli dokument bezpieczeństwa statku
takiego przewozu nie przewiduje.
Wzdłuż nabrzeży, pomostów lub innych budowli hydrotechnicznych
graniczących z akwenami, użytkownik obowiązany jest rozmieścić sprzęt ratunkowy
w postaci bosaków i kół ratunkowych z rzutką o długości co najmniej 30 m. Sprzęt
ten powinien być rozmieszczony w odstępach nie większych niż 200 m w sposób
umożliwiający natychmiastowe jego użycie, sprawny technicznie, a w porze nocnej
wystarczająco oświetlony. Podmiot zarządzający portem zobowiązany jest zapewnić
statkom zawijającym do portu dostęp do portowych urządzeń odbioru odpadów
w miejscu postoju statku lub w innym miejscu lokalizacji. Usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów ze statków na obszarze portu mogą być wykonywane
tylko zgodnie z procedurami określonymi w portowym planie gospodarowania
odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków. Utrzymanie czystości
i
porządku
na
obszarach
portów
morskich
jest
obowiązkiem
użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za skutki niezachowania
obowiązku w zakresie utrzymania czystości i ochrony środowiska oraz za szkody
związane z zaniedbaniem wykonania tego obowiązku. Nabrzeża, pomosty i dalby
oraz ich zewnętrzne krawędzie od strony wody powinny być w porze nocnej
odpowiednio oświetlone. Obowiązek ten spoczywa na użytkownikach. Światła,
o których mowa w ust. 1, powinny być zgodne z wymogami odrębnych przepisów,
a ich umiejscowienie i kolor uzgodnione z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
Ratownictwo statków, które uległy wypadkowi morskiemu, w szczególności
na których powstał pożar lub nastąpiły inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu
statku lub ładunku, regulują odrębne przepisy. Kapitan Portu lub kierownik przystani,
może zarządzić usunięcie statku z portu, jeżeli wymagają tego względy
bezpieczeństwa żeglugi lub potrzeba zapewnienia prawidłowej eksploatacji portu.
Trapy, pomosty i schodnie do połączenia z lądem powinny być odpowiedniej
konstrukcji, wyposażone w poręcze obustronne, i zabezpieczone siatką ochronną,
oraz posiadać uznanie instytucji klasyfikacyjnej. Za ustanowienie właściwego dozoru
odpowiedzialni są kapitan (kierownik) statku i przedsiębiorstwo armatorskie. Wyjście
statku z portu lub przystani przeznaczonej dla postoju jednostek sportowych
na płetwonurkowanie na wrakach statków oraz w celach przeszukiwania wraków
statków lub ich pozostałości i poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, dozwolone jest po uzyskaniu zgody
kapitanatu portu.

257
______________________________________________________________________

Organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo jednostek pływających
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – SAR jest finansowana
z państwowego budżetu, służba podległa jest właściwemu ministrowi do spraw
gospodarki morskiej i opiera swoje działania na podstawie ustawy.6 Prekursorem
w Polsce w dziedzinie ratownictwa, w latach pięćdziesiątych było Polskie
Ratownictwo Okrętowe, które zajmowało się ratowaniem życia i zdrowia rozbitków
na lądzie i wodzie, a w latach osiemdziesiątych PRO otrzymało zadania dotyczące
zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Do zadań Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa należy utrzymywanie gotowości ciągłej, czyli osoby na służbie muszą
być gotowe i cały czas muszą przyjmować i analizować powiadomienia
o zagrożeniach życia osób przebywających na morzu. Również ratownicy muszą
być gotowi na przyjmowanie zawiadomień o możliwych wystąpieniach zagrożeń,
zanieczyszczeniach które grożą środowisku naturalnemu. Wsparciem dla SAR jest
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej,7 Kolejnym na pewno niemniej ważnym
zadaniem tej oto służby jest planowanie, prowadzenie oraz koordynowanie akcji
poszukiwawczych i ratowniczych. SAR jako służba współdziała z innymi jednostkami
organizacyjnymi są to: Marynarka Wojenna, Straż Graniczna, Państwowa Straż
Pożarna, Policja, Służba Zdrowia, Służba Radiokomunikacyjna, Państwowa Służba
Hydrologiczno-Mereologiczna oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
i wiele innym jednostek które są zdolne i przeznaczone do możliwości udzielania
pomocy. Wszystkie te służby są w ciągłym kontakcie, a dzięki temu ułatwia to płynny
przepływ informacji, który w późniejszych etapach pracy owocuje bardzo dobrymi
wynikami w ratownictwie i poszukiwaniu osób zaginionych na morzu Bałtyckim.
Ostatnim zadaniem SAR, jest współdziałanie z odpowiednimi służbami innych
państw, które graniczą bądź leżą również nad morzem Bałtyckim, w szczególność
podczas akcji ratunkowych, poszukiwawczych czy nawet akcji zwalczana zagrożeń
i zanieczyszczeń. W zakresie poszukiwania i ratowania życia na morzu służba SAR
dysponuje 12 statkami ratowniczymi różnych typów rozmieszczonymi w 11 portach
polskiego wybrzeża, 8 brzegowymi stacjami ratowniczymi oraz 2 statkami do
zwalczania zanieczyszczeń olejowych. Morski Oddział Straży Granicznej dysponuje
53 jednostkami pływającymi różnych typów, dwoma samolotami patrolowymi,
i śmigłowcem typu Anakonda.8 W ciągu roku przeprowadza się przeciętnie ponad
300 akcji ratowniczych, najczęściej do akcji wychodziły jednostki ratownicze
z portów Łeba, Ustka, Kołobrzeg.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z historią powstania portu na
przykładzie postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bardzo istotnym elementem pracy
było przedstawienie czynników wpływających na bezpieczeństwo portów
jachtowych, a także aktów prawnych w tym zakresie, omówiono kilka wybranych
służb z dziedziny ratownictwa na morzu. Największym zagrożeniem wpływającym
na bezpieczeństwo jednostek pływających jest ogień, do którego dochodzi często
na wodzie. Przykładowo w dniu 08 sierpnia 2014 roku w Basenie Żeglarskim w Gdyni
doszło do pożaru na m/y BG SPORT, przy wyjściu z basenu, prawdopodobną
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o Bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r. nr 228, poz. 1368 wraz
z późniejszymi zmianami)
7
http://blmw.wp.mil.pl/pl/7.html (pobrano 7.12.2016 r.)
8
Kwartalnik „Bellona”. 2011, nr 3 (666), s. 234
6
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przyczyną pożaru był wybuch gazów znajdujących się w komorze silnika,9 podobna
sytuacja miała miejsce w porcie Gdańsk, na jednostce m/y ALICJA, dlatego należy
rozważyć obowiązek ubezpieczania obowiązkowego wszystkich jednostek
pływających.
Słowa klucze: port jachtowy, Eugeniusz Kwiatkowski, bezpieczeństwo
Summary
The article presents issues related to the history of the creation of a port on the
example of the form of Eugeniusz Kwiatkowski. A very important element of the work
was to present the factors affecting the safety of marinas, as well as legislation
in this area, discusses some selected services in the field of rescue at sea. The
biggest threat affecting the safety of vessels is the fire, which often occur on the
water. For example, on August 8, 2014 year in the Basin Sailing in Gdynia there was
a fire on the m / s BG SPORT, at the exit of the swimming pool, the probable cause
of the fire was an explosion of gases in the engine compartment, a similar situation
occurred in the port of Gdańsk, on the unit m / y ALICE, should be considered
a mandatory duty to insure all vessels.
Key words: port yacht, Eugeniusz Kwiatkowski, security
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UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE
Wstęp
Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi
kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów
i infrastruktury krytycznej.1
Rolę organów kierowania spełniają organy właściwe w sprawach zarządzania
kryzysowego na poszczególnych szczeblach organizacji państwa, a jednostek
wykonawczych – Państwowa Straż Pożarna, policja, jednostki systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego, centra powiadamiania ratunkowego, inne
jednostki ochrony przeciwpożarowej, dyspozytorzy medyczni, jednostki ochrony
zdrowia, Straż Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne
właściwe w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby.
System bezpieczeństwa narodowego
Szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do jednej
z podstawowych potrzeb każdego człowieka jako jednostki i jako członka
społeczeństwa. Powszechnie podkreśla się, że bezpieczeństwo narodowe jest
jednym z najstarszych przejawów aktywności podmiotów stosunków
międzynarodowych, wynikających ze specyficznych, egzystencjonalnych potrzeb
i interesów społeczności ludzkich zorganizowanych w państwa.
Bezpieczeństwo narodowe rozumiane jest jako określona kondycja państwa,
tj. zdolność i możliwość państwa zapewnienia sobie istnienia i rozwoju w środowisku
międzynarodowym, w tym ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.
Bezpieczeństwo państwa oznacza więc rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej
i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek
zagrożeń. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego rozumiane są jako potencjalne
lub też już istniejące zjawiska, sytuacje bądź działania godzące w wartości i interesy
narodowe, stwarzające niebezpieczeństwo dla: życia i zdrowia, warunków bytu,
mienia i środowiska oraz destabilizacji organizacji życia społecznego
i państwowego, a także zniweczenia lub też osłabienia możliwości rozwoju.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Dynamika i zależność od warunków historycznych, społecznych i gospodarczy
jest wpisana w każde rozważania o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego.
Wśród współczesnych zagrożeń wymienia się przede wszystkim:
1

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590)
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 zagrożenia nowoczesnej techniki – nowego rodzaju katastrofy, synergiczne
oraz naturalno-techniczne katastrofy,
 degradacja środowiska społecznego – dewastacja i zaśmiecanie
środowiska, brak realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
 gwałtownie rosnące szeroko rozumiane zagrożenia społeczne – m.in.
rosnąca skala bezrobocia, uniwersalizacja kultury, amerykanizacja kultury,
 zagrożenia terrorystyczne – szczególnie upowszechnione po wydarzeniach
z 11 września 2001 r. w Ameryce,
 zagrożenie militarne – niebezpieczeństwo użycia siły zbrojnej,
 nieadekwatność
środków
bezpieczeństwa
narodowego
i międzynarodowego do wyzwań współczesności.2
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest podejmowaniem przez
uprawnione organy w ramach powierzonych kompetencji, takich decyzji, które
w efekcie utrzymują pożądany poziom bezpieczeństwa we wszystkich obszarach
działalności państwa, a także podejmowanie adekwatnych działań, jeżeli występują
zagrożenia. Istotnym elementem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
jest zarządzanie kryzysowe.
Fazy zarządzania kryzysowego
Przygotowanie państwa na ewentualność wystąpienia ataku terrorystycznego
i odpowiedniego reagowania, powinno obejmować odpowiednie rozwiązania
prawne, ale również cały panel przedsięwzięć wzajemnie powiązanych. Dlatego
powstałe Centrum Antyterrorystyczne (CAT) ściśle współdziała z Rządowym
Centrum Bezpieczeństwa. Z tego powodu obydwie instytucje rozmieszczone są
w jednym budynku i połączone ze sobą jedynie specjalną śluzą. CAT jest
bezpośrednim zapleczem informacyjnym RCB w zakresie monitorowania zdarzeń
terrorystycznych w kraju i za granicą. Weryfikuje informacje medialne dotyczące
takich zdarzeń lub ryzyka ich wystąpienia. Po zaalarmowaniu i dostarczeniu
informacji przez CAT, RCB uruchamia procedury reagowania kryzysowego
wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Kompleksowe zarządzanie kryzysowe wyróżnia cztery zasadnicze fazy:
 Zapobiegania – zarządzanie kryzysowe wykonywane jest w trybie ciągłym
na szczeblu samorządowym, wojewódzkim i centralnym. Komórkami
realizującymi te zadania są centra zarządzania kryzysowego, tworzone
obligatoryjnie z wyłączeniem szczebla gminy, przyporządkowane strukturom
odpowiednich szczebli, pełniące całodobowy dyżur zarówno na potrzeby
zarządzania kryzysowego, jak i zadań w zakresie podwyższania gotowości
obronnej państwa.3 Tak skonstruowany system zapewnia efektywne
przekazywanie informacji o zagrożeniu zarówno na wyższe, jak i niższe
szczeble administracji, stwarzając warunki do podjęcia decyzji
i uruchomienia procedur reagowania właściwych ze względu na charakter
zagrożenia. Cele zarządzania kryzysowego w tej fazie pokrywają się
z celami stawianymi systemowi kierowania bezpieczeństwem narodowym.
2
3

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa 2011, s. 34
W. Walczak, Zarządzanie kryzysowe − rola i zadania organów administracji państwowej,
„Przedsiębiorczość i Zarządzenie”, Tom X, Zeszyt 8, (red.) M. Włodarczyk, A. Marjański. Łódź 2009,
s. 93-101
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 Przygotowanie – planowanie, w jaki sposób i jakimi środkami należy
reagować w razie wystąpienia zagrożenia. Jest to etap oceny potencjalnych
zagrożeń, analizy ich charakteru, a także określenia stopnia
prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Na tym etapie powinny być
prowadzone działania planistyczne (opracowane szczegółowe plany
i procedury działania w sytuacjach niebezpiecznych) oraz dokonywane
rozpoznanie sił i środków niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działań
ratowniczych i logistycznych.
 Reagowanie ograniczenie skutków zagrożenia oraz niesienie pomocy
poszkodowanym (prowadzenie działań ratowniczych).4 Jest to najbardziej
widoczna faza zarządzania kryzysowego, obejmująca praktyczne działania
podejmowane w przypadku sytuacji kryzysowej. Na tym etapie mogą
kumulować się wszystkie zaniedbania powstałe w dwóch poprzednich
fazach. W im większym stopniu zostały zlekceważone etapy zapobiegania
i przygotowania, tym większe problemy mogą wystąpić przy prowadzeniu
działań po wystąpieniu kryzysu.
 Faza odbudowy – na tym etapie podejmowane działania po opanowaniu
zagrożenia mają na celu przywrócenie normalnego stanu funkcjonowania
w zakresie objętym klęską, katastrofą, zagrożeniem, oraz odbudowanie
infrastruktury krytycznej, która uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu.5 Jest
ważne, aby wnikliwie przeanalizować przesłanki, jakie legły u podstaw
zaistniałej sytuacji, a podejmowane działania powinny obejmować nie tylko
usunięcie skutków, ale przede wszystkim powinny koncentrować się
na wyeliminowaniu przyczyn rzutujących na wystąpienie danej sytuacji
kryzysowej. Jest to bardzo ważny element, który koniecznie powinien być
brany pod uwagę.
Wszystkie te fazy muszą funkcjonować i wzajemnie się uzupełniać,
aby stworzyć jeden, jednolity system. Niewyobrażalny jest fakt niefunkcjonowania
którejkolwiek z nich. Klasyfikacja czterech faz zarządzania kryzysowego tworzy
sekwencję działań przekazanych ustawą do realizacji przez struktury wszystkich
szczebli administracji w Polsce, poczynając od gminy do szczebla Rady Ministrów.
W Polsce funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
określa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP a tworzą akty prawne, takie jak:
 Konstytucja RP,
 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jak
również akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy;
 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym;
 Ustawa o Radzie Ministrów;
 Ustawa o działach administracji rządowej.

Z. Ciekanowski, S. Krysiński, Zarządzanie kryzysowe w Polsce w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
jako sposób umacniania bezpieczeństwa państwa, PWST-E w Jarosławiu. Jarosław 2014, s. 79
5
T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie kontrola. Warszawa 2001, s. 17
4
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Najważniejsze akty prawne :
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).
2. Zarządzenie Nr 86 Prezesa rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie organizacji i trybu pracy rządowego Zespołu zarządzania
Kryzysowego (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 538).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie
organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 821).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudni 2009 r. w sprawie
określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra
zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania.
5. Rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie
organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Struktura organizacyjna systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym jest
hierarchiczna. Decyzje są podejmowane przez władze szczebla centralnego,
a następnie przekazywane „w dół” na:
 poszczególnych ministrów,
 terenową administrację rządową,
 podmiotom samorządu terytorialnego,
 jednostkom
organizacyjnym
włączonym
w
system
kierowania
bezpieczeństwem narodowym.
W przypadku wystąpienia zagrożeń pierwsze reagują na nie służby tego
szczebla, który jest właściwym do ich eliminacji. Jeśli posiadane przez ten szczebel
siły i środki są wystarczające do opanowania zagrożeń, nie ma mowy o wystąpieniu
sytuacji kryzysowej bez względu na wielkość zdarzenia.
Fundamentalne zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych:
 prymat układu terytorialnego nad resortowym – uznaje za podstawową
konstrukcje tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji
pomocniczej układ branżowy;
 jednoosobowe kierowanie i odpowiedzialność – decyzje podejmuje się
jednoosobowo i się odpowiada za nie, przyjmują kompetencje
i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji w sytuacji
kryzysowych;
 reagowanie na najniższym możliwym poziomie administracji organ
wyższego szczebla zobowiązany jest do udzielenia pomocy organowi
niższego szczebla;
 zespolenie sił i środków na każdym szczeblu administracji;
 zasada kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy
według rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych;
 zasada powszechności – zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy
publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi instytucjami
i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa
podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę:
 Rady Ministrów,
 Prezesa Rady Ministrów,
 Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania
kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania
kryzysowego.6
Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń,
w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych"
funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane
od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie
optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także
koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.
Dzielimy na:
a) planowanie cywilne, które obejmuje m.in.:
1. przedstawianie szczegółowych sposobów i środków reagowania
na zagrożenia oraz ograniczania ich skutków;
2. opracowywanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
urzędów obsługujących ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych;
3. analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju;
4. gromadzenie informacji o zagrożeniach i analiza zebranych materiałów;
5. wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania
zagrożeniom;
6. planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
wykonywania zadań;
7. planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji
zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
b) realizację zadań planistycznych i programowych z zakresu ochrony
infrastruktury krytycznej, w tym opracowywanie i aktualizacja załącznika
funkcjonalnego do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
dotyczącego ochrony IK, a także współpraca z instytucjami UE w zakresie
ochrony IK;
c) monitorowanie potencjalnych zagrożeń;
d) przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;
e) przygotowywanie i obsługę techniczno-organizacyjną prac Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
f) współdziałanie z podmiotami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi
NATO i UE;
g) organizowanie, prowadzenie i koordynację szkoleń i ćwiczeń z zakresu
zarządzania kryzysowego oraz udział w ćwiczeniach krajowych
i międzynarodowych;
6

W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy. Wrocław 2010,
s. 36
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h) realizację zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania
skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
i) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym.
Przy Radzie Ministrów funkcjonuje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania
i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.7
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego może obradować w trybie jawnym jak
i niejawnym.
W skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
 Prezes Rady Ministrów – przewodniczący;
 Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych –
zastępcy przewodniczącego;
 Minister Spraw Zagranicznych;
 Minister Koordynator Służb Specjalnych – jeżeli został powołany;
 Dyrektor RCB – sekretarz zespołu.8
Zadaniami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest :
a. przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do
opanowania sytuacji kryzysowych;
b. doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej,
instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych;
c. opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmowanych w związku
z zarządzaniem kryzysowym;
d. opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia
jej pierwotnego charakteru;
e. opiniowanie i przedkładanie Radzie Ministrów Krajowego Planu
Zarządzania Kryzysowego.
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
• Cel – Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego dla potrzeb
zwołania posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
• Koordynator – Dyrektor RCB
• Uczestnicy – Członkowie RCB, Organy administracji rządowej,
Kierownictwo komórek do spraw zarządzania kryzysowego członków RZZK
i wyznaczonych organów.
Przedsięwzięcia i procedury zarządzania kryzysowego
Prezes Rady Ministrów wprowadził zarządzeniem nr 74 z dnia 12 października
2011 r. – wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
uwzględniający ustalenia przyjęte w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego
NATO (NCRS).
W przywoływanym wyżej zarządzeniu określone zostały, m. in.: stopnie
alarmowe, warunki ich wprowadzania, zadania wykonywane po wprowadzeniu
poszczególnych stopni alarmowych, a także sposób i tryb uruchamiania
poszczególnych przedsięwzięć.
7
8

art. 8 i 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
W. Skomra, Zarządzanie …, op. cit., s. 39
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Stopnie alarmowe
Zadania określone w ramach stopni alarmowych są to działania porządkowo ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków
terrorystycznych lub sabotażowych polegają na skoordynowanym działaniu
instytucji i organów administracji publicznej.
Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny
do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia,
a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych
w wyższych stopniach alarmowych. Wszelkie organy i służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia
tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.9
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego należy wykonać
w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony infrastruktury:
 informować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej
czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający
podejrzenia;
 zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu
niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów;
 przeprowadzać wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących
na teren obiektów;
 ograniczyć w obrębie instytucji ruch pojazdów i osób do niezbędnego
minimum;
 sprawdzić na zewnątrz i wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod
względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu
podejrzanych przedmiotów;
 zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki
i pomieszczenia;
 sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby
systemu kierowania;
 dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów (poleceń),
szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań
związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
 sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg
ewakuacji.
2) na rzecz ochrony ludności:

prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich,
obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych
pozamilitarnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony;

informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia nieznanych
pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych
obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku
zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

9

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe. Warszawa 2015, s. 48
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Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany
w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością
terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został
zidentyfikowany. Wszystkie organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia
zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.10
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wymienione
zadania dla pierwszego stopnia alarmowego, a ponadto należy wykonać
w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz infrastruktury:
 ostrzec personel o możliwych formach ataku;
 zapewnić dostępność trybie alarmowym personelu wyznaczonego do
wdrażania procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych
i sabotażowych;
 wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych oraz sprawdzić
system ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone
formacje obronne i wewnętrzne służby ochrony;
 wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do
instytucji;
 dokonać przeglądu stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu;
 poddać kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich
bagaże, paczki i inne pojemniki;
 zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem
obiektu,
 wprowadzić kontrolę pojazdów przed wejściem do nich i po ich
uruchomieniu.
2) na rzecz ludności:
 wprowadzić nieregularne patrole do kontrolowania pojazdów, ludzi oraz
budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa
dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu
postępowania.
Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLI według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel
potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji
o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe,
albo tez wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym
godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla
Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może
spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

10

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne …, op. cit., s. 36
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Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie
zadania przewidziane dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego. Ponadto
należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony infrastruktury:
 wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za
wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terroru i sabotażu;
 ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych obiekcie/rejonie
obiektu;
 w uzasadnionych przypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób
i pojazdów przy wejściu/wjeździe na teren obiektu;
 wprowadzić scentralizowane parkowanie, w dużej odległości od
najważniejszych obiektów;
 wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym
osobom wyznaczonym do wykonywania zadań obronnych;
 wzmocnić służbę ochronną oraz częstotliwość patrolowania obiektów;
 wprowadzić całodobowy nadzór miejsc podlegających ochronie;
 wdrożyć dodatkowe procedury kontrwywiadowcze ochrony i osłony
personelu i obiektów;
 w placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju wdrożyć
dodatkowe procedury bezpieczeństwa wynikające z planów ochrony.
2) na rzecz ochrony ludności:
 wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych lub odwołać
organizację imprez, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub
wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia atakowi terrorystycznemu;
 dokonać przeglądu dostępnej bazy i środków medycznych pod kątem
możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub
sabotażowego;
 zaktualizować bazę danych o alternatywnych możliwościach
zaopatrzenia w wodę;
 zweryfikować dane o obiektach przeznaczonych dla potrzeb
tymczasowego pobytu ludności;
 rozważyć i zdecydować o wdrożeniu dodatkowych przedsięwzięć
właściwych dla zagrożenia;
Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też
wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie
zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego.
Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony infrastruktury:
 zabezpieczyć ciągłość pracy zespołów zarządzania kryzysowego
(sztabów);
 przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów wjeżdżających
na teren obiektu i ich ładunków;
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 wprowadzić pełną kontrolę dostępu do obiektu;
 kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu walizki, torebki
i paczki;
 przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
 ograniczyć liczbę podróży służbowych i wizyt osób nie zatrudnionych
w obiekcie;
2) na rzecz ochrony ludności:
 rozważyć i zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń komunikacyjnych
w rejonach zagrożonych;
 wprowadzić zakaz organizowania imprez masowych;
 zapewnić zaplecze logistyczne oraz medyczno-sanitarne, odpowiednio
do możliwego zagrożenia.
Problematyka dotycząca zarządzania kryzysowego może być rozpatrywana
w ujęciu wszechstronnym. Jako zestaw działań posiada zasadnicze znaczenie
w eliminacji wszelkich zagrożeń oraz walki z nimi, kiedy powodują sytuacje
kryzysowe. Można też traktować zarządzanie kryzysowe jako system, który ma
zapewnić spójne i transparentne funkcjonowanie wielu elementów i instytucji
będących niejednokrotnie złożonymi systemami tworzącymi różnego rodzaju
podsystemy, pomiędzy którymi zachodzą relacje dla osiągnięcia zasadniczego celu
jaki jest ochrona ludności.
Streszczenie
W Polsce w ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w sferach ustrojowej
i
administracyjnej.
Polska
po
przystąpieniu
do
struktur
Sojuszu
Północnoatlantyckiego zobowiązała się dostosować prawo oraz struktury
zarządzania kryzysowego do systemu reagowania kryzysowego NATO
i podsystemów państw członkowskich. Zarządzanie kryzysowe stanowi zespół
przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i finansowych, których celem jest
zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur
decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągłej gotowości sił i środków
do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków zaistniałej
sytuacji. W artykule podjęto próbę identyfikacji i charakterystyki współczesnych
zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowań funkcjonowania procesu
zarządzania kryzysowego w Polsce. Artykuł ma charakter opisowy, w którym
przeprowadzono analizę źródłową.
Słowa klucze: kryzys, sytuacje, system, zagrożenia, zarządzanie
Summary
In Poland in final years substantial changes took place in spheres political
and administrative. Poland after the accession to structures undertook to adapt the
North Atlantic Alliance the law and structures of the crisis management to the system
of critical reacting with the NATO and subsystems of Member States. The crisis
management constitutes the team of organizational, logistic and financial
undertakings, of which preventing coming into existence of contingencies is
a purpose, providing the efficiency with decision-making structures on all rungs
of the management, the constant readiness of powers and funds to take action,
efficient reacting as well as the liquidation of effects of existing situation. In the article
an attempt of the identification and characteristics of contemporary threats to the
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national security and conditioning of functioning of the process of the crisis
management were made in Poland. The article has descriptive character, in which
source analysis was conducted.
Key words: crisis, situations, system,, threats, management
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Dariusz PAWLISZCZY
Wójt gminy Gromadka
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PROCESIE
WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI
Wstęp
Transformacja ustrojowa w Polsce zapoczątkowana została pod koniec lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego wieku. Polska weszła na
początku XXI wieku w skład państw Unii Europejskiej, całkowicie zmieniła się
struktura polskiej gospodarki i zatrudnienia.
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej stały się jednym z głównych narzędzi
wsparcia rozwijającej się gospodarki w Polsce. Rosnące znaczenie polityki spójności
Unii Europejskiej powodowało zwiększający się udział środków finansowych
w kolejnych budżetach unijnych. Finansowanie polityki spójności z budżetów
unijnego, procedowano poprzez fundusze strukturalne.
Polska stała się jednym z nielicznych krajów unijnych, w którym wszystkie
regiony miały prawo starać się o europejskie wsparcie.
Na fundusze strukturalne Unii Europejskiej składa się: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa.1
Ponieważ wykorzystanie funduszy unijnych ma kluczowe znaczenie w rozwoju
innowacyjnym naszej gospodarki, dlatego celem tego artykułu uczyniono próbę
oceny programów unijnego wsparcia realizowanych w latach 2007-2013 oraz
wypracowanie wniosków i sposobów aplikacji środków w perspektywie 2014-2020.
1. Innowacyjność – czym są innowacje
Innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za którego pomocą
ze zmiany czynią one okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub
świadczenia nowych usług. We współczesnej praktyce gospodarczej innowacjami
mogą być: rozwiązania techniczne związane z nowymi lub ulepszanymi produktami,
wprowadzenie na rynek nowych towarów lub usług, dokonywanie zmian
w procesach organizacyjnych, czy też marketingowych.2
W programie Innowacyjna Gospodarka innowację definiuje się jako
wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacznie ulepszonego
rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub samej organizacji.
1

2

J. Góral, Fundusze europejskie instrumentem wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Kraków 2013, s. 126-133
Szerszą dyskusję pojęcia innowacji i innowacyjności organizacji przedstawili w swoim opracowaniu
F.Mroczko i P.Skowron którzy do wspólnych elementów sankcjonujących innowacje zaliczyli zmiany
w: wyrobach (oferowanie nowych, ulepszonych produktów lub usług), technologii (zastosowanie
nowych lub ulepszonych metod wytwarzania), organizacji pracy (zastosowanie nowych lub ulepszonych
rozwiązań organizacyjnych), wejściu na nowe rynki i metodach zarządzania. Zaś przez innowacyjność
należy rozumieć nowatorstwo danej organizacji i jest to zdolność tej organizacji do wprowadzenia
czegoś nowego (innowacji) w obszarze produktu, usługi, czy prowadzenia/zarządzania organizacją.
(Zob. F.Mroczko, P.Skowron, Innowacyjność jako wartość niematerialna organizacji (w:) Z. Kłos, TQM
stymulatorem innowacyjności. Politechnika Poznańska, Wielkopolski Instytut Jakości. Parkowo 2008,
s 266)
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Innowacyjność stała się słowem kluczem. W obszarze nowoczesnej gospodarki
– przedstawiła sobą kilka określeń: „gospodarka oparta na wiedzy”, „społeczeństwo
informacyjne” itp.
Precyzyjne klasyfikowanie innowacji jest kłopotliwe. Od projektodawców
projektów finansowanych z Funduszy Europejskich wymaga się doprecyzowania
poziomu i wieku inwestycji. Często trzeba szukać pomocy u ekspertów, którzy na
podstawie najlepszej wiedzy i dostępnych publikacji mogą ocenić i zaklasyfikować
planowaną do wdrożenia innowację.
Sedno innowacyjności kryje się w pojęciu „interdyscyplinarności”. Dlatego
w dużych przedsiębiorstwach coraz częściej nad nowymi rozwiązaniami pracują
zespoły złożone z ekspertów z różnych dziedzin: designerów, technologów
i marketingowców. Muszą oni nawiązywać ze sobą dialog, by powstał produkt –
ujmujący wzornictwem, charakteryzujący się funkcjonalnością i niezawodnością
oraz rynkowym wzięciem.
Przeprowadzanie badań technologicznych warto zlecić instytucji badawczorozwojowej. Badania rynkowe planowanego produktu lub usługi także wykonują
wyspecjalizowane firmy. Również i na te usługi można zdobyć dofinansowanie
z Funduszy Europejskich.
Dokonując retrospektywnego oglądu innowacji w skali europejskiej należy
zauważyć, że bardzo dużą rolę odegrała Strategia Lizbońskia z 2000 roku,
obowiązująca do 2010 roku. Przyjęto w niej następujące priorytety: uczynienie
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowanie inwestycji i podejmowania
pracy, rozwijania wiedzy i innowacji dla wzrostu i tworzenia większej liczby trwałych
miejsc pracy.
Rok 2010, był szczególnym momentem dla wdrożenia Funduszy Europejskich
w Polsce, z kilku powodów:
1. Był kluczowym rokiem dla beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane z Funduszu Spójności. 31 grudnia 2010 rok, to końcowa
data akceptacji wydatków ponoszonych w ramach tych projektów. Oznacza
to, że do końca 2010 r. beneficjenci Funduszu Spójności musieli zrealizować
swoje inwestycje, a przez kolejnych 6 miesięcy je rozliczyć.
2. W 2010 r. po raz pierwszy w perspektywie 2007-2013 zaczyna działać
zasada n+3. Oznacza to, że do końca 2010 r. polska realizując swoje
zobowiązania wobec Komisji Europejskiej, musiała rozliczyć pulę środków
przypadających na rok 2007. Aby nie tracić unijnych pieniędzy powinniśmy
do tego czasu zawnioskować do Komisji Europejskiej o 2,2 mld euro.
Wprawdzie ogólna wartość przesłanych do Brukseli wniosków wyniosła
około 2,5 mld euro, pamiętać należy, że zasadę n+3 trzeba rozpatrywać
w odniesieniu do poszczególnych programów, a nie całej Narodowej
Strategii Spójności. Na instytucje rządzące poszczególnymi programami na
pewno mobilizująco podziałała możliwość pozyskiwania dodatkowych
środków z Krajowej Rezerwy Wykonania. Do podziału było w sumie ponad
1,3 mld euro w tym ponad 512 mln euro na programy regionalne. Pieniądze
zostaną podzielone na początku 2018 r., a podstawą podziału będzie ocena
realizacji programów w latach 2007-2010.
3. W 2010 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o finansach publicznych,
które niosą ze sobą fundamentalne zmiany w systemie wdrażania
programów operacyjnych. Zmienił się system finansowania programów
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i projektów, a także system instytucjonalny – wprowadzona zostanie
instytucja płatnika, którego funkcję pełnić będzie Bank Gospodarstwa
Krajowego.
2. Inwestycje w innowacje w perspektywie 2007-2013
W tym okresie innowacje miały kluczowe znaczenie dla wzrostu produkcji
i wydajności oraz konkurencyjności krajów i regionów Unii Europejskiej na lata 20072013.3
W latach 2007-2013 zwracano uwagę na cztery typy innowacji:
1. Technologiczne. Uważane za najważniejsze przynoszące największą
wartość dodaną oraz najwyższe dochody przedsiębiorcy. Oparte najczęściej
na wynikach prac naukowych i działalności badawczej. Przyczyniły się do
rozwoju produktów i usług.
2. Organizacyjne. Polegające na zmianie w sposobie funkcjonowania
przedsiębiorstwa, zmianie organizacji pracy i zarządzania. Mają często
charakter bezkosztowy. Racjonalizacja organizacji pracy bywa wymuszana
przez zmniejszające się przepisy prawa lub oczekiwania klientów.
3. Procesowe. Powiązane są z wprowadzaniem innowacji technicznych.
Dotyczą wdrażania zmian w procesie produkcji lub sposobie świadczenia
usług.
4. Marketingowe. Dotyczą sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów
i usług. Są to nowe opakowania, formy reklamy czy strategie cenowe.
Często
wszystkie
typy innowacji
występują
łącznie,
zwłaszcza
w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W przedsiębiorstwach usługowych
zastosowanie mają przede wszystkim innowacje organizacyjne oraz marketingowe.4
Dofinansowanie na realizację projektów dotyczących wdrożenia nowych usług,
produktów lub rozwiązań organizacyjnych, można pozyskiwać z programów
regionalnych, krajowych oraz realizowanych na poziomie Unii Europejskiej.
Podobnie, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
można pozyskać dla projektów wzmacniających sektor nauki oraz różnych
podmiotów kooperujących.
Dofinansowanie przeważnie ma formę dotacji, bezzwrotnej pomocy finansowej
i uzupełnia środki własne podmiotu realizującego zaproponowany projekt. W ramach
działań antykryzysowych uniemożliwiono korzystanie z zaliczek również firmom.
W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
istnieje możliwość pozyskania zaliczki oraz finansowanie przedsięwzięcia dzięki
częściowym transzom.
Od 2007 roku największym programem, który miał na celu wspieranie szeroko
rozumianej innowacyjności był Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Z niego pozyskiwano dofinansowanie na projekty celowe, rozwój działalności
badawczo-rozwojowej wraz z wdrożeniem wyników tych prac. Wspierano inwestycje
związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych
prowadzących do wdrożenia nowych produktów i usług. Program obejmował takie
dziedziny jak badania foresight, rozwój i promocja nauki, rozwój administracji

Tym problemem zajmował się prof. Peter F. Drucker, w Katedrze Nauk Społecznych i Zarządzania
Uniwersytetu Claremont. Zob. Fundusze Europejskie w Polsce nr 19. (Internet) Klucz do innowacji.
4
T. Jarus, Identyfikacja innowacji. Portal innowacji www.pi.gov.pl
3
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i gospodarki, ochrona patentowa za granicą, kooperacja ponadregionalna oraz
inicjowanie działalności innowacyjnej.
Dla przedsiębiorców najważniejsze wsparcie wypływa z Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowywanie na projekty mogą otrzymywać
zarówno przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jak i jednostki naukowe
świadczące firmom usługi o wysokiej jakości. Priorytetowo traktowane są małe
i średnie przedsiębiorstwa. Łączna wielkość publicznych środków finansowych
zaangażowanych w realizacje Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki
w latach 2007-2013 wynosiła około 9,7 mld euro.
Przedsiębiorcy chcąc wdrażać nowe technologie nie związane z biznesem
powinni także szukać możliwości dofinansowania swoich projektów w regionalnych
programach operacyjnych na obszarze 16 województw.
Programy te również zawierają bogatą ofertę dla przedsiębiorstw i innych
instytucji planujących przedsięwzięcia innowacyjne.
Regionalne Programy Operacyjne stanowią swego rodzaju uzupełnienie
propozycji Programu Innowacyjna Gospodarka. Udzielały one wsparcia na projekty
o zasięgu regionalnym i o niższej wartości.
W Regionalnym Programie Operacyjnym można znaleźć obecnie instrumenty
finansujące wdrożenie nowych technologii, prace badawczo-rozwojowe, tworzenie
i rozwój inicjatyw klastrowych czyli rozwój instytucji otoczenia biznesu, na kwotę
ponad 16,5 mld euro.
Dla wielu przedsiębiorstw największym kapitałem, często atutem decydującym
o przewadze na rynku, są zatrudnieni w nim ludzie. Pomimo świadomości korzyści
wynikających z posiadania wysoko wyspecjalizowanej kadry przedsiębiorcy rzadko
planują działania nakierowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Ten stan rzeczy pozwala zmienić Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który
stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwanie Strategii Lizbońskiej i uwzględnia
problemy oraz potrzeby polskiego rynku pracy.
W ramach tego programu finansowane są szkolenia i studia podyplomowe
z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i ich pracownicy. Jest również specjalna
oferta dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także środki
na pobudzenie współpracy między sektorem naukowym a biznesowym. Łącznie na
ten cel przeznaczono około 2,5 mld euro. Nakłady ze środków na realizację całego
Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosiły ogółem ponad 11,4 mld euro.
Wśród najważniejszych form wsparcia innowacyjności w Programie
Operacyjnym Kapitału ludzkiego należy wymienić. „Rozwój Kapitału Ludzkiego
w przedsiębiorstwach”, „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”, „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”; „wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw”.
Program ten wspiera projekty upowszechniające współpracę nauki
z przemysłem oraz szkolenia i staże pracowników firm w jednostkach naukowych.
Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie
przez przemysł wiedzy i badań naukowych, są dziś kluczowymi czynnikami
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konkurencyjności gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym. Skala tworzenia
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest w Polsce wciąż niewystarczająca.5
Pod koniec realizacji Funduszy Europejskich, etapu 2007-2013, w okresie
rozwijającej się innowacyjności w 2012 roku ukazało się opracowanie zbiorowe
autorstwa M. Bukowskiego, A. Szpora oraz A. Śmiegockiego6 w którym stwierdzono
że: Polska należy obecnie do najmocniej innowacyjnych krajów w Europie. Wynika
to ze ścieżki rozwoju kraju w przeszłości i trwającej obecnie transformacji
narodowego systemu innowacji, która zajmuje znacznie więcej czasu niż przemiany
rynkowe w skali całej gospodarki. Powodem są powolne procesy dostosowawcze
w sektorze nauki, niski priorytet innowacyjności w agendzie publicznej oraz
dominującej imitacyjny paradygmat rozwoju firm. Ten stan rzeczy wynika
z relatywnie niskiego poziomu rozwoju Polski względem państw najbardziej
innowacyjnych, braku zrozumienia znaczenia innowacyjności dla długoterminowej
pozycji konkurencyjnej kraju oraz ogólnej niewiary w możliwości budowy potencjału
innowacyjnego Polski. Należy jednak zauważyć, że ten odtwórczy model wzrostu
oparty na konkurowaniu ceną i pasywnej polityce publicznej ulegnie wyczerpaniu.
Jeśli do tego czasu polskie przedsiębiorstwa nie będą w stanie przestawić się na
tworzenie własnych nowatorskich rozwiązań napędzających ich rozwój, a wsparcie
publiczne dla innowacji pozostania na niskim poziomie, Polska wpadnie w pułapkę
średniego dochodu i przestanie doganiać kraje najlepiej rozwinięte. Zamożność
polskich gospodarstw domowych ustabilizuje się na poziomie 50-70 procent, ich
amerykańskich czy europejskich odpowiedników.
Polska nie była jak dotąd zdolna do wytworzenia wystarczająco silnych
impulsów proinnowacyjnych, by zmienić ten – wyczerpujący się paradygmat
rozwoju. Działania podjęte w ostatnich latach są istotnym krokiem naprzód, jednak
bez zdecydowanej kontynuacji w kolejnych latach nie odmienią oblicza polskiej
gospodarki. Ostateczny sukces zależy od konkretnego realizowania planów reform
sektora kreacji wiedzy, znacznego zwiększania publicznych nakładów na badania
i rozwój, także ze środków krajowych oraz nieustannego ulepszania istniejących
instrumentów wsparcia innowatorów, w tym wyciągania wniosków z doświadczeń
zebranych z ostatnich kilku lat.
Obecnie znaczna część środków jest wydatkowana nieefektywnie z powodu
błędów systemowych, niedopasowania zestawu działań do istniejących barier
i potrzeb innowatorów oraz zbytniej zachowawczości przy finansowaniu
nowatorskich przedsięwzięć. Wsparcie publiczne trafia na bezpieczne projekty
inwestycyjne dużych przedsiębiorstw generując niską efektywność inwestycji.
W oparciu o powyższą diagnozę można zidentyfikować szereg kluczowych
działań, które pozwolą pobudzić potencjał polskiej innowacyjności. Niezbędne są
mocne impulsy proinnowacyjne ze strony państwa zarówno w obszarze
instytucjonalnym jak i finansowym. Do nich można zaliczyć:
- Postawienie innowacji w centrum agendy polityki. Zbudowanie silnego
krajowego potencjału innowacyjnego jest warunkiem uniknięcia pułapki
średniego dochodu, który zagrozi Polsce już za 10-15 lat. Zatem należałoby
oczekiwać jednoznacznego proinnowacyjnego podejścia państwa

5
6

J. Gontarz, Wsparcie dla innowacji, Fundusze Europejskie w Polsce. nr 19, s. 5-8
M. Bukowski, A. Szpot, A. Śmiegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa 2012,
s. 28-30
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ujawniającego się zarówno w warstwie werbalnej dokumentów
strategicznych, jak i w rzeczywistych, konsekwentnych działaniach.
- Kontynuowanie reform. Podjęte w ostatnich latach działania przybliżają
Polskę do zachodnich standardów. Reformy nauki i szkolnictwa wyższego,
ale też nowe podejście do polityki regionalnej czy zamówień publicznych
sprzyjają szybszemu przekształceniu polskiego systemu tworzenia
innowacji. Jednocześnie jednak brakuje krytycznej refleksji nad praktyką
działania programów publicznych stworzonych w tym obszarze w ostatnich
latach. Zdolność do wyciągania wniosków z przeszłości i uczenia się na
błędach jest kluczowa dla sukcesu agendy reformatorskiej.
- Konkurencyjny system kreacji wiedzy. Dbanie o równość szans instytucji
badawczych oraz potencjalnych innowatorów jest kluczowe dla
wzmocnienie i utrzymania dynamiki polskiej innowacyjności. Konkurencyjny
i otwarty system wsparcia wytworzony w polskiej nauce i sektorze B+R
pozytywne sprzężenie zwrotne przynosząc efektywność całego systemu.
- Wydawać więcej. Wydatki publiczne na badania i rozwój w Polsce nadal
pozostają poniżej poziomu, który stworzyłby masę krytyczną dla szybkiego
wzrostu inwestycji prywatnych. Ich systematyczny coroczny i przewidywalny
wzrost, w najbliższych 10-15 latach, co najmniej do poziomu 1,5 % PKB,
będzie kluczowym sygnałem dla polskich i zagranicznych podmiotów,
naukowców, doktorantów i studentów, że w Polsce warto rozwijać
i inwestować w innowacyjne rozwiązania, a kariera badawcza jest dobrym
wyborem na życie. Dlatego plany zwiększenia tych wydatków zapisane
w polskich dokumentach strategicznych powinny być konsekwentnie
realizowane w kolejnych latach.
Również K.Kornet7 odniosła się do problematyki związanej z wsparciem
finansowym przedsiębiorstw przez Unię Europejską. Kwestia ta powinna być
podejmowana nie tylko przez samych przedsiębiorców ale również przez rząd i inne
instytucje biorące udział w procesie absorpcji środków unijnych. Porusza problem
współfinansowania realizacji projektu przy pomocy środków z Unii Europejskiej
i wiąże z wieloma korzyściami, jak dotacjami stanowiącymi dodatkowe źródło
finansowania dla przedsiębiorstw, które pozwalają szybciej zrealizować inwestycje.
Środki z funduszy strukturalnych mają pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo może starać się o dofinansowanie projektów z różnych dziedzin. .
M. Piekut8 dokonała analizy danych statystycznych dotyczących
innowacyjności przedsiębiorców z Polski i innych krajów europejskich. Do
opracowania wykorzystano dane GUS i Eurostatu. Przedstawiono dane dotyczące
ośrodków wspierających innowacyjność. Przeanalizowano ilość związków
kooperacyjnych zawieranych przez przedsiębiorców z innymi jednostkami w Polsce
i dane te skonfrontowane ze statystykami z pozostałych krajów europejskich.
Scharakteryzowano rodzaje innowacji i przedsiębiorców w zależności od rodzaju
wprowadzonej innowacji. Przedstawiono także nakłady na działalność innowacyjną
w Polsce.

K. Kornet, Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. UE w Krakowie
2009
8
M. Piekut, Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach europejskich, „Zeszyty naukowe”.
Tarnów 2011, nr 2 (19)
7
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Przeprowadzona analiza ukazała, że na terenie Polski przybywa ośrodków
innowacyjności i są to jednostki coraz bardziej wyspecjalizowane. Polscy
przedsiębiorcy w ograniczonym stopniu podejmują współpracę w zakresie
działalności innowacyjnej z innymi jednostkami. Zaobserwowano także, że
zwiększają się nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach i ilość
wprowadzanych innowacji. Dostrzega się jednak duże zróżnicowanie regionalne.
Warto przytoczyć z tego okresu jeszcze jeden artykuł A.Sokół9 w którym autorka
stwierdza, że w polskiej gospodarce istnieje wiele barier hamujących rozwój
zasobów materialnych. To właśnie brak kapitału stanowi jedną z podstawowych
determinantów warunkujących poziom innowacji i wiedzy na danym terenie.
Niewątpliwie teza jest w pełni zasadna i słuszne są prezentowane argumenty.
Wsparcie finansowe pochodzące z funduszy unijnych powinno stać się źródłem
aktywizacji terenów najmniej rozwiniętych, a w tym regionów Polski Wschodniej.
Niestety, rozwój prezentowanych obszarów na tle perspektywy innych terenów Unii
Europejskiej jest na niskim poziomie. Stąd też w artykule dokonano retrospektywnej
ocena wykorzystania wybranych funduszy wspólnotowych, jako źródła finansowania
innowacji i wiedzy w okresie przedakcesyjnym i poakcesyjnym na wybranych
terenach Polski „B” oraz zostały omówione perspektywy finansowania zasobów
niematerialnych w latach 2007-2013.
3. Perspektywa 2014-2020
W latach 2014-2020 Polska weszła w okres realizacji drugiego etapu realizacji
wykorzystania funduszy europejskich w procesie wspierania innowacyjności.
Wejście Polski w ten etap poprzedziło wystąpienie J.Emilewicz – Podsekretarza
stanu w Ministerstwie Rozwoju, która określiła priorytety w pracy nad ciągłością
wykorzystania funduszy europejskich. Określiła: „We współczesnym świecie rola
innowacji jest ogromna. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie innowacyjność
jest motorem rozwoju nowoczesnych gospodarstw. Nowe technologie towarzyszą
nam na każdym kroku. Poprawiają jakość naszego życia, czyniąc go łatwiejszym.
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla
rozwoju gospodarki. Przedsiębiorstwo, które oferują nowatorskie usługi, produkty
czy technologie usprawniające procesy przemysłowe wyprzedzają swych
konkurentów i zdobywają silniejszą pozycję na rynku. Co więcej, ciekawe
innowacyjne rozwiązania zdobywają też wielu klientów na rynkach zagranicznych
i wzbudzają zainteresowanie polskimi produktami na świecie.
Określenie jasnej i stabilnej perspektywy dla polskiej polityki proinnowacyjnej to
jeden z priorytetów rządu. Ministerstwo Rozwoju bardzo mocno wspiera rozwój
gospodarczej Polski, przede wszystkim oparty na nowoczesnych technologiach
i szeroko rozumianej innowacyjności. Główne narzędzia dynamizujące rozwój Polski
przedstawiono w przyjętym przez rząd „Planie na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”. Zakłada on pomoc w rozwoju firm, zwiększenia ich produktywności
i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju. Znaczący wpływ
na jego efekty ma mieć większa liczba inwestycji, większe nakłady na innowacje
oraz lepsza współpraca nauki i biznesu.

9
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W realizację „Planu na Rzecz Odpowiedniego Rozwoju” wpisują się Fundusze
Europejskie, które napędzają inwestycje w polskich firmach i instytucjach.
Szczególnie wspierane są współpraca biznesu z uczelniami i jednostkami
naukowymi. W ciągu najbliższych 5 lat zostanie na ten cel przeznaczonych ponad
15 mld euro środków europejskich. Pieniądze na realizację proinnowacyjnych
projektów znajdują się przede wszystkim w Programie Inteligentny Rozwój. To
największy program finansujący badania i rozwój. Środki są dostępne także
w programach regionalnych oraz Programie Polska Wschodnia”.10
O przyznanych Funduszach Unijnych Wiceminister Rozwoju J.Kwieciński,
mówił o potrzebie wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw zarówno
na poziomie rządowym ale również regionalnym. Podkreślił, że firmy muszą mieć
dobre warunki do kreowania i rozwoju innowacji. W ich stworzeniu i funkcjonowaniu
pomagają fundusze unijne. Sektor biznesu jest w stosunkowo niewielkim stopniu
zaangażowany w innowacyjność. Zbyt mało wydaje na prowadzenie badań
naukowych i w niewystarczającym stopniu je komercjalizuje. Dlatego odstajemy od
gospodarek silnie rozwiniętych. Z jednej strony chcielibyśmy się dalej rozwijać, mniej
więcej pieniędzy i możliwości, a drugiej nie osiągniemy tego bez innowacyjności
czego skutkiem może być wpadnięcie w tzw. pułapkę średniego dochodu. Tylko
innowacyjne produkty, usługi o dużej wartości dodanej, o dużych marżach pomogą
nam, żebyśmy więcej zarabiali i mieli silniejszą, bardziej konkurencyjną gospodarkę.
Do tej pory woleliśmy kupować gotowe rozwiązania za granicą, zamiast
bazować na krajowych. Stawialiśmy na imitację, a nie na innowację. Tak było w wielu
sektorach naszej gospodarki. Również fundusze unijne promowały gotowe
technologie, kupowane najczęściej w innych krajach. Do tej pory nie byliśmy
wystarczająco innowacyjni, bo w Polsce nie ma też skutecznych publicznych zachęt
w otoczeniu gospodarczym do prowadzeni takich działań.
Rozwój innowacyjności polskich firm jest jednym z filarów „Planu na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”, który w połowie lutego przedstawił wicepremier
M.Morawiecki. Plan zakłada m.in. przygotowanie przez rząd nowej ustawy
o innowacyjności w pierwszej połowie 2017 r., reformę instytutów naukowobadawczych – tak, aby ich infrastruktura i zasoby pracowały dla gospodarki oraz
wdrożenie programu „Start in Poland”, który pozwoli przełamać bariery
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez start-upy. Chcemy, aby
innowacyjność była priorytetem nie tylko na poziomie rządowym ale również
regionalnym. Do tego będziemy chcieli wykorzystać instrumenty prawne, w tym ulgę
inwestycyjną, jak również uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zamierzamy też
wprowadzić kategorię innowacyjności do oceny wyboru wykonawców
w zamówieniach publicznych na poziomie ustawowym. Celem jest wzrost udziału
nakładów na B+R w PK z 0,7% obecnie do 2% w 2020 roku.
Polskie firmy muszą mieć dobre warunki do rozwoju i tworzenia innowacji. Jeśli
otoczenie nie będzie krępować ich wzrostu, możemy doczekać się globalnych
czempionów. Możliwe działania w tym obszarze to ułatwienie startu
przedsiębiorcom, promowanie prac badawczo-wdrożeniowych, deregulacja
działalności gospodarczej. Przygotowanie Konstytucji Biznesu czy wprowadzeniem
zasad sukcesji jednoosobowych firm.
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Po to, żeby przekierować gospodarkę na tory innowacyjności, należy sięgnąć
po fundusze unijne, które mamy w krajowych i regionalnych programach
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz w znacznie większym stopniu zmobilizować
kapitał prywatny. Fundusze unijne będą istotnym, ale nie jedynym źródłem wsparcia
innowacyjności polskiej gospodarki. W ciągu najbliższych 5 lat, w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych zostanie na ten cel przeznaczonych ponad
15 mld euro środków europejskich.11
4. Innowacje na pierwszym planie
Środki unijne na lata 2014-2020 stwarzają dodatkowe szanse na rozwój
innowacyjnych firm, a także współpracę przedsiębiorców oraz jednostek naukowobadawczych.
Poprawa poziomu innowacyjności gospodarki jest jednym z priorytetów polskiej
polityki rozwoju, a także unijnej strategii Europa 2020. Nacisk położony jest przede
wszystkim na tzw. „inteligentny wzrost”, czyli taki, który w większym stopniu opiera
się na wiedzy, dąży do tworzenia nowych rozwiązań i produktów.
Głównym źródłem wspierania innowacji w latach 2014-2020 będzie program
Inteligentny Rozwój. Środki programu (ponad 8,5 mld euro), trafią do
przedsiębiorców, jednostek naukowych, szkół wyższych, a także instytucji
wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Po dofinansowanie mogą
również sięgnąć konsorcja naukowe oraz platformy technologiczne. W dalszym
ciągu na wsparcie z funduszy europejskich mogą też liczyć klastry.
Od pierwszej idei, aż do momentu wprowadzenia nowego produktu na rynek –
także kompleksowe podejście, przyświeca wsparciu z Funduszu Inteligentnego
Rozwoju. Sam pomył, nowy produkt lub ulepszenie rozwiązań już wykorzystanych
w przedsiębiorstwie, można się ubiegać się o wsparcie w programie. Warunkiem jest
jednak późniejsze wdrażanie wyników projektu.
Najważniejszymi elementami wsparcia będą działania finansujące prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Program Inteligentnego
Rozwoju przewiduje też wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac
B+R zrealizowanych przez firmy.
Przedsiębiorstwa typu start-up mogą sięgnąć po pomoc ze strony inwestorów
wspierających obiecujące pomysły biznesowe, czy instrumenty wsparcia
z wykorzystaniem funduszy venture capital. Program Inwestycyjnego Rozwoju to
również szansa dla firm, które chcą finansować swój rozwój poprzez giełdę –
ze środków programu możliwe jest sfinansowanie usług dotyczących doradczych
oraz analiz rynkowych.
Fundusze europejskie ułatwią rodzimym przedsiębiorcom zdobywanie rynków
światowych poprzez dofinansowanie działań mających zwiększyć obecność
polskich firm zagranicą, a także udziału w branżowych wydarzeniach promocyjnych
lub programach promocji gospodarczej.
W programie dostępne są również środki na rozwój kadr sektora B+R
w przedsiębiorstwach. O środki na realizację projektów badawczych, mogą ubiegać
się również jednostki naukowe. Poza silnie akcentowanym wątkiem współpracy
sektora nauki i przedsiębiorstw, w tym obszarze nacisk położony jest na wsparcie
11
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dla studentów i osób na wczesnym etapie kariery naukowej, a także współpracę
zagraniczną.
W latach 2014-2020 w pewnym zakresie zostanie również wsparta
infrastruktura B+R przedsiębiorców i jednostek naukowych. Program wspiera
również powstawanie międzynarodowych agend badawczych, angażując wybitnych
specjalistów z Polski i zagranicy prowadzących badania naukowe oraz prace
rozwojowe.
Program Integralny Rozwój wspiera instytucje otoczenia biznesu, które w celu
wsparcia wdrożenia innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
dostarczają im proinnowacyjnych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym,
a także udostępniają przestrzeń biurową, umożliwiają dostęp do banków danych
i laboratoriów.
Kolejnym istotnym źródłem wsparcia skupiającego się na innowacyjności
polskich przedsiębiorstw są programy regionalne, w ramach których środki zostaną
przeznaczone zarówno na inwestycje, jaki i rozwój kadr – przy wsparciu
regionalnych integralnych specjalizacji – kluczowych obszarów pozwalających na
wykorzystanie regionalnych potencjałów rozwojowych.
Niezależnie od programów regionalnych, dostępne jest również wsparcie dla
pięciu wybranych województw, w ramach programu Polska Wschodnia. Makro, mali
i średni przedsiębiorcy z lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na wsparcie
inwestycyjne początkowych i prowadzących do stworzenia innowacyjnych
produktów, dzięki wdrożeniu własnych lub nabytych wyników prac badawczorozwojowych.
Przyszli beneficjenci mogą również skorzystać z możliwości ubiegania się
o wsparcie dla innowacji przewidywalnych w programach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej, w których uczestniczy Polska.12
Warto zwrócić uwagę na artykuł T.Pilewicza 13 którym autor podejmuje problem
wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych Unii Europejskiej w dwóch
okresach: w okresie programowania 2007-2013 i okresie 2014-2020.
Projekt tak zwanego rozporządzenia dla programowania 2014-2020 zwraca
uwagę na możliwości szerszego zastosowania instrumentów wsparcia z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w formie zwrotnej, czyli tak zwanych instrumentów
finansowych, co daje możliwości szerszego wspierania narzędziami innowacyjności
przedsiębiorstw. W dyskursie dotyczącym okresu programowania 2014-2020 można
doszukiwać przesłanek pozwalających wnioskować o „zwijaniu się” finansowego
zaangażowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w bezzwrotne formy
wsparcia i coraz większych preferencji dla form zwrotnych. Instrumenty tego rodzaju
przekazywane beneficjentom, w formie preferencyjnej pożyczki, czy gwarancji
pożyczkowej mogą po wykonaniu przewidywanego dla nich obiegu wrócić do
systemu wsparcia i wspierać kolejnych beneficjentów.
Bazując na wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw można przyjąć, że
w okresie programowania 2014-2020 przedsięwzięcia bardzo innowacyjne
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i niepewne, nadal ze względu na wpisane w nie ryzyko, będą mogły liczyć
na wsparcie w formie bezzwrotnej.
5. Innowacje na rzecz zwiększanie potencjału polskiej gospodarki
W lutym 2016 roku, w Ministerstwie Rozwoju wypracowano program wspólnych
działań zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o innowacje,
to jeden z głównych celów, jaki stoi przed powołaną Radą ds. Innowacyjności.
17 lutego 1916 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się pierwsze posiedzenie
rady oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności. Rada ds. Innowacyjności
ma być najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności
realizowanej przez rząd wpisanym na stałe w system administracji publicznej.
Szansą na trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy Polski jest wykorzystanie przez
przedsiębiorców, innych niż dotychczas źródeł przewag konkurencyjnych, czyli
wzrost innowacyjności, efektywności i jak najlepszego wykorzystania zasobów.
Sektor publiczny ma do odegrania w tym procesie ważną rolę, wspierając firmy
i będąc łącznikiem pomiędzy sferą biznesu i nauki.
Rozwój innowacyjnych firm poprzez budowę przyjaznego otoczenia dla biznesu
i systemu wsparcia innowacji to jeden z filarów „Planu na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”, który przyjął rząd. Konkretną realizacją tego postulatu ma być pakiet dla
przedsiębiorców i innowacji. W jego ramach przygotowana zostanie również nowa
ustawa o innowacyjności, ruszy program wsparcia środowiska startupowego „Start
in Poland”. Rada omówiła system wyboru i monitorowania krajowych integralnych
specjalizacji.
Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje,
które dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie
tylko technologicznych, ale i społecznych. Należy efektywnie zainwestować ponad
16 mld euro przeznaczonych na inwestycje w krajowych i regionalnych programach
oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym
dobrem na światowych rynkach.
Pierwszym
zadaniem
jest
skoordynowanie
instrumentów
polityki
proinnowacyjnej by zbudować nowe „połączenia neuronowe” pomiędzy
strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziś nie są ze sobą
powiązane. Następnie, zostanie opracowany system zachęt dla przedsiębiorców
i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków
przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie
aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne
rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty.
Streszczenie
Wykorzystanie Funduszy Europejskich w procesie wspierania innowacyjności
polskiej gospodarki. Procesy innowacyjności wchodziły stopniowo w latach 20072013 i w pierwszej połowie okresu 2014-2020. Generalnie miały na celu
unowocześnić polską gospodarkę porównywalnie do krajów Unii Europejskiej
i zupełnie przestawić ją na nowe współczesne tory. Istotą całego zagadnienia
wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań gospodarczych w zależności od potrzeb
i możliwości poszczególnych regionów kraju. Nie posiada cech centralnych
planowania gospodarczego, lecz oparta jest na potrzebach i możliwościach
produkcyjnych wynikających z rozwoju gospodarczego oraz możliwości ludzkich.
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Proces innowacyjny zmierzający do nowoczesności jest procesem długotrwałym
i wymagającym konsekwencji. Nieodzowny jest także proces naukowo-badawczy,
organizacyjny i motywacyjny szerokich rzesz społecznych.
Słowa klucze: fundusze europejskie, proces innowacyjny, prace badawczorozwojowe
Summary
The use of European Funds in supporting innovation in the Polish economy.
Processes of innovation included gradually in 2007-2013 and during the first half
of the period 2014-2020. Generally they aimed to modernize the Polish economy
comparable to the European Union and completely move it to new modern ways.
The essence of the issue of the introduction of modern economic solutions
depending on the needs and capabilities of individual regions of the country. It does
not have the characteristics of central economic planning, but is based on the needs
and possibilities of production resulting from the economic development and human
capabilities. Innovative process aimed to modernity is a long process and requires
consequences. Indispensable is also the process of scientific research,
organizational and motivational broad mass of society.
Key words: european funds, the process of innovation, research
and development
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Józef BUCZYŃSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WYZWANIEM
DLA RYNKU EDUKACYJNEGO
„Niewiele krajów, jeśli w ogóle jakiś, weszło na
ścieżkę szybkiego i zrównoważonego wzrostu bez
znaczących inwestycji w edukację człowieka”
Theodore W. Schultz, Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 1979 r.

Globalne wyzwania cywilizacyjne XXI wieku wymagają kompleksowych analiz
systemowych prowadzących do identyfikacji głównych wyzwań i zagrożeń przed
jakimi stoi społeczeństwo oraz zdefiniowania szans i strategii rozwojowych
szczególnie ważnych dla ludzi młodych którzy wchodzą na tak trudny obecnie rynek
pracy. W tej sytuacji, jednym z główny wyzwań przed którym stoi każda organizacja
jest stworzenie spójnego systemu zarządzania szczególnym, wręcz strategicznym
jej kapitałem – zasobem ludzkim którym to terminem określa osoby zatrudnione
w danej organizacji wraz z ich predyspozycjami, zdolnościami, wiedzą
doświadczeniem i kwalifikacjami. Każda organizacja, bowiem, by sprostać
konkurencyjności na współczesnym rynku pracy powinna być ukierunkowana na
permanentny rozwój edukacyjny swojego personelu w którym będą respektowane
zarówno wartości osobowe jak i ambicje zawodowe zatrudnionego w organizacji
personelu.
Kapitał ludzki to zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty
w danym społeczeństwie. Tego kapitału nie można nabyć jak inne aktywa na rynku,
trzeba go po prostu zbudować, wytworzyć, poprzez inwestycję w człowieka.
Inwestycję która obejmuje nie tylko nakłady na rozwój szkolnictwa i badania
naukowe ale również na stworzenie poczucie stabilności i bezpieczeństwa
społecznego inspirującego zwłaszcza młodzież do podejmowania wyzwań
edukacyjnych. Istotnym elementem budowy ukierunkowanego na innowacyjność
systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego jest także wpisanie go
w dynamicznie zmieniające się wyzwania i oczekiwania rynku pracy który będzie
w stanie wchłonąć przygotowanych przez ten system określonych specjalistów.
Kształcenie jest długotrwałym procesem, a jego wynik, końcowy sukces, jest
niepewny gdyż zależy od wielu czynników w tym min. od intelektu czy od
predyspozycji do absorbowania wiedzy tych osób w których państwo lub same
inwestują w kształcenie. Przyszły sukces w dużym stopniu zależy już od wyników –
ocen – uzyskiwanych na niższych niż akademicki poziomach kształcenia. Ciężką
pomyłką jest zarówno to, że przyszły student podejmuje studia poniżej swoich
zdolności i predyspozycji jak i to, że posiadając te walory nie podejmuje decyzji
o podjęciu studiów co bezpośrednio przekłada się na zubożenie potencjału
intelektualnego całego społeczeństwa. Należy tez pamiętać, że wiedza jest
kapitałem który należy rozwijać i odnawiać w procesie ustawicznego kształcenia
i doskonalenia zawodowego. Najlepsze wykształcenie z czasem traci wartość
co osłabia pozycję zawodową i społeczną jego posiadacza. Należy też pamiętać, że
wiedza to wysoka pozycja na rynku pracy, to władza, sukces, splendor i uznanie,
a niewiedza to bezradność i borykanie się z wieloma problemami dnia codziennego.
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Koszty jej zdobycia to nie są tylko zwykłe, proste, wydatki np. na czesne, to najlepsza
inwestycja, inwestycja w siebie, która najlepiej procentuje na rynku zawodowym.
Efektem procesu kształcenia jest nie tylko pozyskanie określonego zasobu
wiedzy i umiejętności zawodowych ale także swoiste wpisanie się do elity
intelektualnej społeczeństwa określanej mianem inteligencji. Różne są miary
inteligencji, najczęściej mówimy o IQ (iloraz inteligencji), ale wskaźnik inteligencji
mierzy się także umiejętnością abstrakcyjnego myślenia i tym samym zdolnością do
absorbowania wiedzy które to przymioty są gwarancją sukcesu na rynku
edukacyjnym.
Uważa się, że teza iż inwestycje w kapitał ludzki, jego rozwój intelektualny,
stanowią pierwszy warunek i przesłankę wejścia na ścieżkę trwałego wzrostu
gospodarczego i postępu technicznego należy do największych odkryć myśli
ekonomicznej. Stworzenie całościowej teorii kapitału ludzkiego łączy się
z nazwiskiem G.S. Beckera (nagroda Nobla w 1992 r. w dziedzinie ekonomii), zaś
na jej rozwój wywarli swój wpływ znani ekonomiści, również laureaci nagrody Nobla
T.W. Schultz, J. Tinbergen, G. Stinler. Przedmiotem teorii kapitału ludzkiego są
badania prawidłowości rozwojowych w poszczególnych krajach, tj. badanie
znaczenia inwestycji w człowieka, w jego umiejętności i wiedzę, na osiągane wyniki
gospodarcze i utrzymywanie się trwałych tendencji rozwojowych. Wyniki
przeprowadzonych przez tych naukowców badań wyraźnie dowiodły, że istnieje
bezpośredni związek między tymi dwoma procesami. Stwierdzono min. że
w piętnastu najbardziej rozwiniętych krajach wzrost poziomu wykształcenia
społeczeństwa w wieku produkcyjnym o 1%, podnosi tempo wzrostu gospodarczego
o 0,02-0,07 punktu procentowego. W skali globalnej wzrostowi dochodu
gospodarczego na głowę o 1% towarzyszy przeciętny wzrost nakładów na edukację
w dochodzie narodowym o 0,3-0,4 %. Z kolei, kapitał edukacyjny rośnie średnio
w świecie w tempie około 2,7% wyższym niż tempo wzrostu dochodu narodowego.
A jak te wskaźniki prezentują się w naszym kraju. Otóż od kilku już lat dzięki dobrej
sytuacji gospodarczej kraju utrzymuje się tendencja wzrostu nakładów na naukę
czego wyrazem jest to iż budżet na 2015 rok zakładał wzrost nakładów na naukę
w relacji do PKB z poziomu 0,39 do 0,49% w tym wzrost nakładów na naukę o 10%
i na szkolnictwo wyższe o 6%. Jednocześnie zakłada się, że o ile utrzyma się
wzrostowa tendencja rozwoju naszej gospodarki to w 2020 r. budżet na rozwój
szeroko rozumianej nauki i edukacji przeznaczy 1,7 % PKB.
Jak problem inwestycje w człowieka, w jego edukację, wiedzę, umiejętności
rozwiązywany jest w innych krajach możemy się posłużyć przykładem Izraela który
kładzie szczególny nacisk na edukację dla bezpieczeństwa, obronności i rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju.
W Izraelu służba wojskowa jest obowiązkowa. Rozpoczyna się ją po
ukończeniu szkoły średniej – przed studiami – i trwa w zależności od formacji 2-3
lata. Już wśród młodzieży szkół średnich rozpoczyna się ukierunkowany na właściwy
dobór kandydatów na stanowiska w poszczególnych rodzajach wojsk i służb proces
edukacyjnego zarządzania personelem. W wieku 17 lat cała młodzież jest wyzywana
do centrów rekrutacyjnych na testy predyspozycji do służby na określonych
stanowiskach w siłach zbrojnych. Na tym etapie to nie absolwenci szkół średnich
wybierają na jakiej uczelni i na jakich kierunkach chcieliby podjąć studia. Ta decyzja
należy do wyłącznych kompetencji armii i w zależności od wyników testów są oni
kierowani do służby na stanowiskach w różnych formacjach sił zbrojnych.
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Po zakończeniu służby, przy rekrutacji na studia czy aplikując do podjęcia
zatrudnienia w biznesie, uczelnia lub pracodawca wie nie tylko jaką szkołę średnią
dany kandydat ukończył ale również jakie zdobył doświadczenie i kwalifikacje
podczas odbywania służby wojskowej i tym samy jakie ma predyspozycje
zawodowe. Jest to klasyczny przykład edukacji dla bezpieczeństwa narodowego
ogółu młodzieży. W Izraelu wszyscy mają „kolegów (koleżanki) z rezerwy” którzy są
dla siebie niczym druga rodzina, a jej spoiwem są zarówno doświadczenia wspólnej
służby wojskowej jaki wiedza i umiejętności zdobyte w procesie szkolenia
wojskowego. Tak zdefiniowana „ rodzina” powiązana jest także siecią kontaktów
biznesowych i towarzyskich ponad podziałami których celem jest również troska o
gwarancję narodowego bezpieczeństwo i to w różnych jego wymiarach i aspektach.
Gdy jesteśmy przy systemie edukacji dla bezpieczeństwa w Izraelu to warto
także wspomnieć o szczególnej procedurze doboru młodzieży do elitarnej jednostki
wojskowej – program Talpiot.1 Każdego roku do ok. 2000 najbardziej uzdolnionych
licealistów kierowane jest zaproszenie na testy z matematyki i fizyki. Na tym etapie
ocenia się nie tylko poziom wiedzy ale i zdolności akademickie do jej wzbogacania.
Idea procesu selekcji jest bardzo prosta. Zebrać najbardziej utalentowaną młodzież
i poddać ją skomplikowanej, wieloaspektowej, procedurze sprawdzającej.
O wysokich wymaganiach z jakimi muszą zmierzyć się kandydaci najlepiej świadczy,
to że testy te zdaje zaledwie ok. 200 osób czyli 10% zaproszonych kandydatów.
Osoby te są kierowane do drugiego etapu procedury kwalifikacyjnej prowadzonej
pod nadzorem wykwalifikowanych psychologów i personelu wojskowego. Są to
kolejne egzaminy składające się z testów psychologicznych, osobowościowych,
potencjału dowódczego i badań predyspozycji do służby wojskowej.
Osoby które pomyślnie przeszły całą skomplikowaną procedurę kwalifikacyjną
są kierowane na trwające 40 miesięcy szkolenie w ramach którego odbywają
rozszerzone studia I stopnia (licencjat, inżynier) oraz przechodzą specjalistyczne
przeszkolenie wojskowe zakończone awansem na pierwszy stopień oficerski.
Zarówno programy studiów jak i kursu specjalistycznego zostały tak zbudowane
by ich efektem było zdobycie wiedzy i wyszkolenie liderów nastawionych na
kreatywne rozwiązywanie skomplikowanych zadań i problemów. Liderów którym
umiejętności przywódcze i wiedza techniczna pozwalają się zmierzyć z każdym
wyzwaniem – wzorowych wojskowych, najlepszych akademików i naukowców oraz,
po zakończeniu służby wojskowej, przedsiębiorców odnoszących największe
sukcesy na rynku pracy którzy tym samym w istotnym stopniu przyczyniają się do
wzrostu poziomu narodowego PKB.
Izrael jest dobrym przykładem, że nie jest truizmem twierdzenie
iż wykształcenie jest inwestycją narodów i wolnych ludzi we własną przyszłość. To
nauka, wykształcenie, szkolnictwo wyższe i oświata określa tożsamość narodu oraz
rozwój jego kultury i pozycje na arenie międzynarodowej w warunkach otwarcia na
świat. Zasada ta dotyczy wszystkich obszarów aktywności i życia społecznego,
także i sił zbrojnych. Wprawdzie nie są znane analizy zależności zdolności systemu
obronnego państwa i potencjału bojowego sił zbrojnych od poziomu wykształcenia
kadry dowódczej i żołnierzy, podobne do tych, jakie dotyczą zależności między
wzrostem dochodu narodowego, a nakładami na edukację i badania naukowe ale
można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć że charakter tych zależności jest
1

K. Kłopotowski, Geniusz Żydów na polski rozum. Fronda 2015
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podobny. Należy sądzić że to właśnie mieli na myśli Tofflerowie pisząc
o „wojownikach wiedzy”.2 Odpowiada to także współczesnej koncepcji organizacji
wiedzy, tj. organizacji opartej na zasobach wiedzy ucieleśnionej w kapitale ludzkim
jako głównym czynniku rozwoju.
Współczesne koncepcje edukacyjne opierają się na czterech podstawowych
filarach :
 Uczenia się dla wiedzy,
 Uczenia się dla pracy i kompetencji,
 Uczenia się dla zrozumienia innych,
 Uczenia się dla własnego rozwoju,
które w transformacji na wymagania stawiane szkolnictwu wyższemu
przekładają się na kształcenie, szkolenie, wychowanie i rozwój.
Formułowana jeszcze kilka lat temu teza o konieczności rozwoju systemów
kształcenia ustawicznego (continuing education), została zastąpiona silniejsza tezą
o konieczności uczenia się przez całe życie (life – long education), a następnie
pojęciem uczącego się społeczeństwa (learning society). Przyjęto, że niejako
„produktem końcowym” permanentnego procesu edukacji powinno być budowanie
zasobów elit społecznych których immanentnym walorem będzie „indywidualność
innowacyjna”, zarówno w sensie umiejętności i woli poszukiwań twórczych
rozwiązań, jak i zdolności adaptacji do funkcjonowania w sytuacji dynamicznie
zmieniających się wyzwań i zagrożeń rozwojowych. Elit dla których permanentny
proces kształcenia i doskonalenia zawodowego powinien być swoistą potrzebą
i nawykiem, a ciągły, dobrze przemyślany rozwój, intelektualną potrzebą. Ta
potrzeba inwestycji w edukację powinna być również immanentną cechą, wręcz
atrybutem, każdej stawiającej na innowacyjny rozwój organizacji jako placówki
z jednej strony uczącej się, a z drugiej inspirującej i wpierającej uczenie się całego
zatrudnionego w tej organizacji personelu.
Ten proces ustawicznego kształcenia i doskonalenie zawodowego, a tym
samym budowania elit społecznych jest swoistą odpowiedzią zarówno na wyzwania
nauki jak i dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Sterowanie tym procesem
jest wpisane w szeroko rozumianą formułę zarządzania zasobami ludzkimi (Humam
Resources Management – HRM).3
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) jest obecnie traktowane na równi
z zarzadzaniem kapitałem, zasobami informacyjnymi czy środkami produkcji.
Potrzeba reorientacji w zarzadzaniu na sprawy personalne wynika ze zmian
zachodzących w otoczeniu współczesnych organizacji, takich jak rosnąca
konkurencja, globalizacja rynków, nowe technologie, rosnąca świadomość
ekologiczna, zmiany polityczne, a także wpływ rozwoju systemów informacyjnych na
rozbudzenie potrzeb edukacyjnych i tym samy tworzenie elit społecznych. Modelowe
podejście do zarządzania zasobami ludzkimi oparte jest na założeniu, że to ludzie
stanowią najcenniejszy zasób organizacji, a efektywne zarządzanie nimi powinno
być zintegrowaną z misją celami i strategią rozwoju organizacji. Powinno odbywać
się niejako na podłożu określonej kultury organizacyjnej i uwzględniać zarówno
aspiracje zawodowe jak i ambicje edukacyjne zatrudnionego w danej organizacji
personelu. To modelowe podejście do zarządzania personelem bazuje również na
2
3

A.H Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać u progu XXI wieku
B Gerhard, A.R. Noe, P.M. Wright, Human Resources Management. Boston 1994
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aplikacyjnie sprawdzonej tezie, że siłę, innowacyjność i konkurencyjność organizacji
buduje się na mądrości, wiedzy i kompetencjach zatrudnionego w niej personelu.
Warto zauważyć, że koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi mieści się
w jednej ze współczesnych szkól myślenia organizacyjnego tzw. szkoły zasobowej.
Główną jej przesłanką jest założenie, że aby zrozumieć źródło sukcesu organizacji
trzeba poznać konfigurację jej unikatowych zasobów personalnych oraz znaleźć
odpowiedź na pytanie: co czyni, że dane zasoby i umiejętności są strategicznym,
unikalnym, zasobem organizacji oraz czy pomiędzy tymi zasobami a celami
organizacji istnieje tzw. dynamiczne napięcie (dynamic fit, stretch) warunkujące
dynamiczny rozwój zarówno samej organizacji jak i zatrudnionego w niej personelu.
Ogólna teoria zarządzania zasobami ludzkimi mieści w sobie wiele zagadnień
i cech uniwersalnych które wyróżniają ten szczególny zasób spośród innych
zasobów współczesnej organizacji i nadaje funkcjom i procedurom zarządzanie
personelem szczególny charakter. Podstawowy paradygmat zarządzania zasobami
ludzkimi to traktowanie zasobów ludzkich jako najcenniejszego kapitału organizacji
i bezpośrednie powiązanie strategii rozwoju organizacji z właściwym, stosownie do
wyksztalcenia i doświadczenia zawodowego doborem ludzi na różne stanowiska
służbowe w organizacji oraz z procesami strategicznego rozstrzygania spraw
personalnych. Realizacji tych determinantów służy właściwy klimat i kultura
organizacji, a także oparta na jasnych i przejrzystych procedurach polityka
gwarantująca optymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego i zawodowego
pracowników co sprzyja realizacji ich osobistych aspiracji i ambicji zawodowych
w pełnej korelacji z celami organizacji.
Najczęściej z terminem zarządzanie zasobami ludzkimi kojarzą się metody
i procedury rekrutacji i redukcji personelu potrzebnego do sprawnego
funkcjonowania danej organizacji. Należy jednak pamiętać również o celach
strategicznych zarządzania zasobami ludzkimi w które wbudowane są procedury
tworzenia strategicznego potencjału intelektualnego organizacji, formułowanie
wymagań dla rynku edukacyjnego na różnych poziomach kształcenia, stymulowanie
inwestycji w edukację i rozwój kwalifikacji personelu oraz tak ważny element tego
procesu jakim jest zarządzanie talentami co bezpośrednio przekłada się na
tworzenie elit społecznych.
Każda strategia zarządzania zasobami wyznacza swoim pracownikom
odmienne role i w związku z tym potrzebuje różnych kwalifikacji, postaw
i predyspozycji niezbędnych do efektywnego pełnienia tych ról. Na przykład
organizacja obierająca strategię lidera kosztowego czy strategię obronną,
skoncentrowana na aspektach ilościowych i na krótkim horyzoncie czasowym,
oczekuje od pracowników dużej samodzielności w wykonywaniu powtarzalnych
działań, poszukuje więc personelu o wysokich specjalistycznych kwalifikacjach które
są ponadto rozwijane i doskonalone podczas funkcjonowania w danej organizacji.
Natomiast zatrudnienie w organizacji stosującej strategie dyferencjacji lub
strategię poszukiwawczą, wymaga od personelu nie tylko wysokich kwalifikacji lecz
również predyspozycji do interaktywnej współpracy, podejmowania ryzyka, dużej
kreatywności i umiejętności kreowania oraz implementacji zarówno nowoczesnych
technologii jak i innowacyjnych rozwiązań.
Organizacje wykorzystujące kombinacje wymienionych strategii potrzebują,
w zależności od tego jaką aktualnie strategię stosują, różnych interpersonalnych
zespołów pracowników o wysokim potencjale intelektualnym i fachowych
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kompetencjach które będą zdolne do realizacji dynamicznie zmieniających się zadań
i wyzwań przed którymi stoi zatrudniająca je organizacja.
W dobie globalizacji należy też zwrócić uwagę na to iż placówki danej
organizacji pomiędzy którymi istnieje dynamiczna i ciągła interakcja, mogą być
rozrzucone po całym świecie i muszą tym samym posiadać odpowiednie
mechanizmy i procedury integrujące te placówki w jeden spójny organizacyjnie,
kompetencyjnie i intelektualnie organizm. Jednym z takich mechanizmów jest
właśnie zarządzanie strategiczne rozumiane jako proces informacyjno -decyzyjny
który jest wspomagany funkcjami planowania, organizacji, motywacji i kontroli
ukierunkowanymi na rozstrzyganie kluczowych problemów organizacji
ze szczególnym uwzględnieniem narodowego i międzynarodowego otoczenia.4
Bardzo istotnym atrybutem tego procesu jest to iż funkcja zarządzania
zasobami ludzkimi jest wkomponowana w proces decyzyjny formułowania i realizacji
strategii organizacji co oznacza, że wszystkie kwestie które można odnieść do
budowania kapitału kompetencyjnego firmy są uwzględniane przy wyborze strategii
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.
Trudno jest mówić o jednej, uniwersalnej, koncepcji zarządzania zasobami
ludzkimi dlatego, analizując literaturę przedmiotu, można wskazać na kilka
różniących się między sobą modelowych ujęć tego problemu wśród których trzy –
model Michigan, model Harwardzki oraz model japoński „kaizen” można uznać
za najbardziej reprezentatywne.
Model Michigan
Powstanie tego modelu było efektem prac grupy badaczy z Uniwersytetu
Michigan, która opracowała koncepcję strategicznego zarządzania zasobami
ludzkimi.5 integrującą procedury zarządzania zasobami ludzkimi ze strukturą
funkcjonalną oraz strategią rozwoju organizacji.
W omawianym modelu wyodrębniono cztery podstawowe funkcje zarządzania
zasobami ludzkimi, a mianowicie:
 Selekcję – dobór,
 Ocenianie,
 Nagradzanie (wynagradzanie)
 Rozwój zawodowy, kompetencyjny oraz intelektualny pracowników.
Wymienione w modelu funkcje są jednocześnie obszarami zadaniowymi dla
procedur zarządzania zasobami ludzkimi, a ich interaktywne sprzężenie jest
ukierunkowane na realizację strategii rozwoju organizacji. W modelu tym wyniki
(efekty) pracy są zmienną zależną od zdefiniowanych funkcji zarządzania zasobami
ludzkimi które są wkomponowane w strukturę zadaniowo-funkcjonalną organizacji
na poziomie taktyczny, operacyjnym i strategicznym zarządzania.
Na poziomie taktycznym podejmowane działania w obszarze zarzadzania
zasobami ludzkimi są ukierunkowane głównie na pozyskiwanie (rekrutację) osób
o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji stojących przed organizacją celów
strategicznych. Polityka funkcjonowania i strategia rozwoju organizacji jest
przekładana na konkretne potrzeby kadrowe zarówno pod względem wykształcenia,
kwalifikacji jak i predyspozycji zawodowych.
4
5

A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii I praktyce firmy. Warszawa – Kraków 2000
Ch.J. Fombrun, M. Devanna, Strategic human resource management. New York 1984
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To z tego poziomu są artykułowane potrzeby do uczelni i ośrodków szkolenia
kształcących na wszystkich poziomach edukacyjnych – ogólnym, zawodowym
i wyższym – które powinny elastycznie reagować na trendy i oczekiwania
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Najlepszym przykładem takiej interakcji
może być, to iż każdego roku na uczelniach wyższych, obok cieszących się
tradycyjnie dużym zainteresowanie kierunków studiów takich jak prawo, informatyka
czy psychologia, pojawiają się także nowe kierunki, np. w tym roku akademickim :
 Politechnika Warszawski otworzyła takie kierunki studiów jak –
geoinfomatyka,
fotonika,
papiernictwo
i
poligrafia,
logistyka
i administrowanie w mediach,
 Szkoła Główna Handlowa wprowadziła studia w języku angielskim na
kierunkach – Global Business, Finance and Governance oraz kierunek Big
Data na którym będą się kształcić specjaliści z zakresu pozyskiwania
danych z różnych źródeł oraz ich analizy którzy znajdą zatrudnienie na
stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych,
 Uniwersytet Warszawski wprowadził studia z psychokryminalistyki, otwiera
kierunek pomoc humanitarna którego absolwenci będą przygotowani do
niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, a także
oferuje studentom studia na kierunku język i społeczeństwo –
interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wprowadziła łączone studia
filologiczne np. anglistykę z rozszerzonym tak modnym obecnie językiem
chińskim lub hiszpańskim których absolwenci będą mieli możliwość podjęcia
się funkcji tłumacza w dwóch językach obcych.
Jednocześnie widać, że młodzież dynamicznie reaguje na wyzwania
edukacyjne przyszłego rynku pracy. Każdego roku większość uczelni ma trudności
z uruchamianiem wielu, bardzo popularnych jeszcze kilka lat temu, kierunków
studiów które dziś nie cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. I tak np.:
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zawiesił w tym
roku sześć kierunków studiów na studiach stacjonarnych I stopnia (min.
na inżynierii materiałowej i ochronie środowiska)
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nie uruchomił pięciu
kierunków (min. na kierunku wschodnioeuropejskim, informatologii
stosowanej, historyczno-dyplomatycznym)
 Uniwersytet Zachodniopomorski w Szczecinie nie uruchomił dwunastu
kierunków
 Politechnika Krakowska – nie uruchomiała studiów min na kierunku ochrona
środowiska oraz chemia budowlana.
Z jednej strony zjawisko to próbuje się tłumaczyć utrzymującym się niżem
demograficznym i zmieniającą się modą ale z drugiej młodzież podejmując
określony wysiłek edukacyjny i finansowy kieruje się nie tylko uzyskaniem
określonego poziomu wykształcenie lecz również bierze pod uwagę wymagania
i prognozy przyszłego rynku pracy na którym będzie poszukiwała zatrudnienie po
ukończenia określonego kierunku studiów.
Już dziś wyraźnie widać, że wiele uczelni wpadło w zastawioną przez siebie
swoistą pułapkę edukacyjną. Otóż okazało się, że nawet propozycje nowych,
egzotycznie brzmiących kierunków studiów, nie spotkały się z zainteresowaniem
gdyż w odbiorze młodzieży nie dają one perspektywy dobrej i stałej pracy. Tak więc
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pomimo poniesionego przez uczelnie dużego wysiłku na skompletowanie kadry
dydaktycznej i opracowanie programów kształcenia kierunki te trzeba zamknąć lub
na jakiś czas zawiesić co z wielu powodów nie jest dla uczelni jako organizacji
(instytucji) korzystnym rozwiązaniem. Obserwujemy też zjawisko, że obecnie
zdecydowanie częściej młodzież wybiera studia o profilu praktycznym które kładą
większy nacisk na kształtowanie umiejętności zawodowych, umożliwiających po ich
ukończeniu, podjęcie pracy na stanowiskach inżyniera bądź specjalisty
o określonym profilu zawodowym.
Na poziomie operacyjnym działania koncentrują się głównie na zarządzaniu
bieżącym funkcjonowaniem organizacji i efektywnym wykorzystaniu wszystkich
pozostających w jej dyspozycji zasobów, w tym zwłaszcza personalnych, do
realizacji strategicznej misji organizacji. W proces zarządzania na tym poziomie jest
zaangażowany cały skład osobowy organizacji, zarówno przełożeni jak i podwładni,
co sprawia że wywiera on bezpośredni wpływ na poziom efektywności całej
organizacji i jest podstawową sferą jej skutecznego funkcjonowania.
Poziom strategiczny jest natomiast zorientowany na:6
 Podejmowanie i implementacje decyzji mających na celu osiąganie
perspektywicznych celów danej organizacji oraz dopasowywanie
posiadanych zasobów osobowych – poziom wykształcenia, kompetencji
i doświadczenia zawodowego – do zmian zachodzących w jej środowisku
biznesowym.
Model Michigan w swoich założeniach jest podobny do znanego z literatury
angielskiej tzw. twardego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Cechą
charakterystyczna takiego podejścia jest to że ludzie stanowią jeden z szeroko
rozumianych zasobów organizacji i zarządzanie nimi nie różni się od zarządzania
innymi zasobami, jakie pozostają w jej dyspozycji. Twarde podejście wskazuje też
na silny związek zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią rozwoju organizacji,
która jest traktowana jako priorytet jej funkcjonowania. Jako generalną zasadę
przyjmuje się również, że cele poszczególnych osób są nie tylko zbieżne lecz wręcz
tożsame z celami i strategią funkcjonowania organizacji. By ta tak ważna dla
funkcjonowania organizacji zasada była spełniona najwyższą wagę przywiązuje się
do pierwszej funkcji procesu zarządzania personelem. Do procesu selekcji – doboru
– osób podejmujących zatrudnienie i chodzi tu tylko o poziom ich wyksztalcenia
(wyszkolenia – przygotowania zawodowego) ale równie ważne są predyspozycje
osobowościowe które wskazują na zdolność integracji ich ambicji osobistych
i oczekiwań zawodowych z wizją strategiczną funkcjonowania organizacji.
Model Harwardzki
Powstanie modelu harwardzkiego wiązało się z wprowadzeniem w 1981 roku
do programu studiów Master of Business Administration w Harward Business School
obowiązkowego przedmiotu pod nazwą human resource management (HRM).
Szkoła harwardzka wyszła z założenia, że współczesne organizacje potrzebują
szerszego, bardziej wszechstronnego, i perspektywicznego ujęcia problemu
zarządzania zasobami ludzkimi począwszy od ich poszukiwania na rynku
edukacyjnym oraz rynku pracy aż do ich alokacji w strukturach organizacji stosownie
od ich wiedzy i kompetencji. Postawiono tezę która została praktycznie
6

D.M. Stewart, Praktyki kierowania. Jak kierować sobą i innymi. Warszawa 1996
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zweryfikowana, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest integralna funkcją
zarządzania ukierunkowaną na inspirowanie do wyzwań edukacyjnych, kreowanie
nowych, zgodnych z wizją rozwoju organizacji, miejsc pracy oraz społeczną
odpowiedzialność za realizację strategicznej wizji funkcjonowania instytucji jako
spójnej struktury organizacyjnej.
Logika tego modelu jest zgodna z ideami wywodzącymi się z nauk
behawioralnych których filozofia jest osadzona w tzw. miękkim podejściu do
zarządzania zasobami ludzkimi. Całokształt działań podejmowanych w działalności
personalnej jest nakierowany na realizację strategii funkcjonowania organizacji
poprzez właściwą selekcję i rekrutację pracowników o określnym poziomie wiedzy
specjalistycznej, wysokich kompetencjach zawodowych, kierowanie ich rozwojem
i doskonaleniem zawodowym oraz tworzenie klimatu samorealizacji i wizji rozwoju
kariery w ramach danej organizacji. Bazuje on na założeniu, że kwalifikacje
personelu są dopasowane do wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy
w danej organizacji oraz, że potrzeby i aspiracje pracowników są zbieżne z celami
funkcjonowania organizacji. Jako paradygmat przyjmuje on natomiast założenie, że
zadaniem organizacji jest tworzenie, na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
atmosfery współodpowiedzialności za procesy decyzyjne oraz budowanie klimatu
współpracy co ma sprzyjać integracji zasobów osobowych organizacji w jeden
sprawnie funkcjonujący organizm.
Model harwardzki integruje w sobie następujące cechy i poglądy:7
 Docenia unikatowy charakter zasobów ludzkich, które nie mogą być
traktowane tak samo jak inne zasoby organizacji. Patrzy na nie jako na
zasób społeczny, przez pryzmat wiedzy, kwalifikacji, kompetencji, ambicji
i aspiracji zawodowych,
 Zakłada, że zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne integrują ich
z celami organizacji, tworzą klimat współodpowiedzialności rozumiany jako
partycypacyjny systemu kierowania rozwojem organizacji co przekłada się
na podniesie poziomu efektywności jej funkcjonowania,
 W organizacji ważny jest klimat współpracy i zgody. Indywidulane potrzeby
osób i organizacji jako całości nie zawsze muszą być tożsame ale procedury
zarządzania zasobami ludzkimi mają być ukierunkowane na wypracowanie
zdolności do osiąganie kompromisów tak by w sytuacjach dysonansu
oczekiwań łagodzić lub wręcz redukować tylko pozornie sprzeczne interesy
obu stron,
 Istotna jest interakcja, informacyjne sprzężenie zwrotne pomiędzy kadrą
zarządzającą, odpowiedzialną za bieżące funkcjonowanie oraz strategię
rozwoju organizacji, a pracownikami. Sprzyja to tworzeniu układu synergii,
i opartych na zaufaniu wzajemnych zależności co przekłada się na
efektywność realizacji strategii rozwoju organizacji w klimacie
współodpowiedzialności opartej na posiadanym potencjale wiedzy,
kompetencji i zadowolenia z realizacji ambicji i aspiracji zawodowych na
gruncie organizacji.
Twórcy modelu mieli świadomość tego, że wyodrębnione funkcje nie obejmują
wszystkich aspektów zarządzania zasobami ludzkimi lecz uznali je za wystarczająco
reprezentatywne dla zaproponowanego przez nich modelu.
7

E. McKenna, N. Beech, Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 1999
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W omawianym modelu przyjęto, że w wymiarze realizacyjnym zarzadzanie
zasobami ludzkimi będzie się koncentrowało na koordynacji czterech zasadniczych
funkcji zarządzania :
 Planowanie zasobów ludzkich (inspirowanie rynku edukacyjnego, dobór,
rekrutacja, aplikacja na stanowiska, zwolnienia) pod względem
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 Motywowanie pracowników (ocena, wynagradzanie, premiowanie),
 Partycypacja w zarzadzaniu organizacją, współudział w procedurach
decyzyjnych, współodpowiedzialność za strategię rozwoju organizacji,
 Restrukturyzacja zatrudnienia i alokacja na stanowiskach stosownie do
posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych celem lepszego pod
względem jakościowym wykorzystania posiadanych w organizacji zasobów
osobowych.
Autorzy tego modelu przyjmują, że istnieją trzy możliwe warianty realizacji
zaproponowanej procedury zarządzania zasobami ludzkimi określanych mianem
biurokracja, rynek, klan.8
W wariancie biurokracja pracownik jest traktowany wyłącznie jako podwładny
który współuczestniczy w życiu organizacji tylko drogą służbową.
W wariancie rynek pracownik traktowany jest jako pracobiorca, a partycypacja
w procesach decyzyjnych organizacji odbywa się na zasadach określonych
w warunkach przyjęcia do pracy,
W wariancie klan pracownik traktowany jest jako pełnoprawny uczestnik
procesów decyzyjnych i uczestniczy w życiu organizacji poprzez partycypację
w naradach, projektach badawczych, kołach jakości itp.
Zaprezentowane modele dały początek i wyznaczyły kierunki dalszych badań
w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi które wyraźnie wskazują na ewolucję
funkcji personalnej od zarządzania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi.
Zdaniem autorów tych badań, platformą wyjściową zarządzania zasobami ludzkimi
są przede wszystkim potrzeby firmy nakierowane na pozyskanie pracowników
o określonym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach zawodowych wpisujących się
w strategię rozwoju organizacji. Przekłada się to bezpośrednio na formułowanie
wyzwań i potrzeb które są lokowane na rynku edukacyjnym, na wszystkich
kierunkach oraz poziomach kształcenie i doskonalenia zawodowego. Tworzy to
sprzężenie zwrotne pomiędzy systemem kształcenia a gospodarką i jest swoistym
motorem napędowym zarówno rozwoju nauki jak gospodarki. W modelu wyraźnie
że szczególny nacisk kładzie się na takie sprawy jak jakość, elastyczność,
partycypacyjność i strategiczną integrację funkcji personalnych z rozwojem
organizacji.9 Prezentowane podejście jest w swojej formule funkcjonalnej podobne
do innych aspektów zarządzania organizacją. Jego przesłaniem jest bowiem
założenie, że formułowanie wyzwań i wymagań edukacyjnych dla systemu
kształcenia i doskonalenia zawodowego przekłada się bezpośrednio na
zapewnienie organizacji wymaganej ilości i jakości zasobów ludzkich co jest
najważniejszym paradygmatem sprawnie funkcjonującej organizacji zarówno
w bieżącym jak i perspektywicznym wymiarze.10
D.J. Steininger, Why Quality Initiatives Are Failing, “Human Resource N=Management”. 1994
X. Gliszczyńska (red.), Perspektywiczny model efektywności pracy. Warszawa 1991
10
N.M. Tichy, Ch.J. Fombrun, M.A. Devanna, Strategic Human Resources Management, “Sloan
8
9
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Model japoński
Dokonując krótkiego przeglądu współczesnych trendów i modeli zarządzania
zasobami ludzkimi warto też zaprezentować japońska koncepcję zarzadzania
personelem. Bardzo istotną cechą tej koncepcji jest to, że nie jest to rozwiązanie
wyłącznie teoretyczne gdyż zostało ono aplikacyjnie implementowane w dużych
japońskich organizacjach i korporacjach przemysłowych.
Filozofia tej koncepcji jest mocno zakorzeniona w japońskich uwarunkowaniach
historyczno-kulturowych, które charakteryzują się tym, że procedury podejmowania
decyzji w organizacji opierają się na dwóch głównych zasadach – filarach;
 Nemawashi – informowania pracowników i zasięgania ich opinii
w zasadniczych kwestiach decyzyjnych
 Ringi – proces decyzyjny biegnie z dołu do góry, a decyzje proponowane na
najniższych szczeblach, po ich akceptacji przez kierownictwo, przyjmują
formułę realizacyjną – co jest wyrazem partycypacji personelu
w zarządzaniu organizacją i formułowaniu jej strategii rozwojowej.11 Zasada
ringi bazuje bowiem na fundamentalnej zasadzie kwalifikowanego,
zgodnego z profilem organizacji, doboru kadry na wszystkie stanowiska
w strukturze firmy – organizacji. Należy też podkreślić, że zasadniczym
źródłem pozyskania tak przygotowanych kadr są najczęściej prowadzone
przez organizacje szkoły i uczelnie przygotowujące swoich absolwentów do
podjęcia pracy zgodnie z potrzebami i wymaganiami edukacyjnymi
organizacji.
W odniesieniu do kwestii personalnych szczególne znaczenie przywiązuje się
natomiast do trzech zasadniczych zasad :
 Dożywotniego zatrudnienia dla personelu należącego do trzonu załogi
co jest ściśle powiązane z zakładowym systemem kształcenia
i doskonalenia zawodowego
 Starszeństwa przy wynagradzaniu i awansowaniu,
 Zorientowania na konsensus z zakładowymi organizacjami związkowymi.
Sukces zarządzania zasobami w japońskich organizacjach jest oparty na
strategii która określana jest mianem modelu kaizen.
Model ten zakłada, że gwarancją sukcesu jest ciągłe doskonalenie organizacji
przy aktywnym współudziale wszystkich jej pracowników których rozwój
profesjonalizmu zawodowego jest determinantą ich sukcesu osobistego i tym
samym sukcesu biznesowego organizacji. Jak widać osią tego modelu jest
partycypacyjna formuła zarządzania zasobami organizacji która oparta jest na
założeniu, że:
 Jeżeli jakąś pracę wykonuje się tak samo np. przez pół roku, to oznacza to
stagnację. Proces edukacji, kształcenia i doskonalenia oraz rozwoju
zawodowego personelu a tym samym organizacji, powinien być
permanentny. Wyksztalcenie i profesjonalne przygotowanie zawodowe jest
wymogiem podjęcia pracy. Doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem
pracownika gdyż jest zarówno inwestycją w sukces i przyszłość nie tylko
organizacji ale również gwarancją awansu i tym samym sukcesu,
zaspokojenia ambicji i aspiracji zawodowych każdego pracownika.

11

Management Review”. Winter 1982, nr 2
K. Konecki, Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw. Studium socjologiczne. Łódź 1994
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 Najbardziej kompetentnymi w usprawnianiu funkcjonowania organizacji –
zakładu (instytucji) są osoby które daną pracę wykonują gdyż posiadają
odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenia i potencjału intelektualnego by
kreować pomysły i przygotowywać oraz wprowadzać innowacyjne projekty
i rozwiązania usprawniające zarówno procesy decyzyjne jak i produkcyjne.
W modelu tym wyraźnie widać, że funkcjonowanie japońskiej procedury
zarządzania zasobami ludzkimi inicjuje faza formułowania i kierowania do systemu
szkolnictwa na wszystkich poziomach edukacyjnych wymagań na specjalistów
o określonym profilu wykształcenia. Następnie mamy etap kwalifikowanego doboru
na stanowiska wykonawcze i decyzyjne osób o określonym profilu wykształcenia,
kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Istotnym komponentem tego systemu,
z uwagi na powszechnie obowiązującą w japońskich organizacjach normę
dożywotniego zatrudnienia w jednej organizacji, jest także formuła podwyższania
kwalifikacji i doskonalenie zawodowego w strukturach samej organizacji. Ta formuła
kształcenia zawodowego jest swoistym dopełnieniem całego systemu edukacji
ogólnej i zawodowej pracowników japońskich organizacji, przedsiębiorstw
i korporacji biznesowych.
X
X

X

Gdy patrzymy na rozwój rynku edukacyjnego to powinniśmy pamiętać, że
mamy XXI wiek. Świat dynamicznie się rozwija, i wciąż idzie do przodu, a systemy
edukacji dla przyszłości powinny nie tylko nadążać ale i wyprzedzać ten rozwój.
Systemy te powinny być skrojone nie tylko na potrzeby aktualnego rynku pracy ale
również na miarę zmieniających się czasów i współczesnej różnorodności tak by
przygotowywać absolwentów zarówno do zaspokojenia swoich zainteresowań oraz
pasji poznawczych i naukowych ale także do realizacji ambicji i przyszłych planów
życiowych i zawodowych. W tym procesie ustawicznego kształcenia najważniejszym
paradygmatem jest efekt końcowy czyli to jakiego człowieka chcemy mieć po
przejściu przez system edukacji. Wyniesiona z tego systemu wiedza ogólna
i specjalistyczna, wolność intelektualna, autonomia i twórcze myślenie,
profesjonalizm oraz innowacyjność są bowiem zawsze warunkiem rozwoju
ekonomicznego i tym samy budowy poczucia osobistego i zawodowego
bezpieczeństwa oraz siły i potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych.
Streszczenie
W artykule przedstawiono główne wyzwania edukacyjne przed którymi stoi
społeczeństwo XXI wieku. Wskazano, że inwestycja w kapitał ludzki, jego rozwój
intelektualny, stanowi pierwszy warunek i przesłankę do wejścia na ścieżkę rozwoju,
trwałego wzrostu gospodarczego i postępu technicznego. Zaprezentowano
koncepcję organizacji wiedzy która w transformacji na wymagania stawiane
szkolnictwu wyższemu przekłada się na kształcenie, szkolenie, wychowanie
i rozwój. Przedstawiono ukierunkowane na pobudzenie rynku edukacyjnego modele
zarządzania zasobami ludzkimi: model Michigan, model harwardzki oraz model
japoński.
Słowa klucze: zarządzanie zasobami ludzkimi, model Michigan, model
harwardzki, model japoński, rynek edukacyjny
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Summary
The article presents the main educational challenges facing the people of the
21st century. Indicated that the investment in human capital, his intellectual
development, is the first condition and prerequisite to join the development path
of the premise, sustainable economic growth and technological progress. Presented
the concept of knowledge organization which transform the demands in the
transformation on higher education translates into education, training, education
and development. Discussed aimed at stimulating the educational market-oriented
models of human resource management: model Michigan, Harvard model
and Japanese model.
Key words: HR management, model Michigan, model Harvard, model
Japanese, education market
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Michał LISOWSKI
Wyższa Szkoła Menedżerska
Wydział Menedżerski
WIEDZA UŁATWIA ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYŻSZĄ
Wstęp
Skoordynowana strategia współpracy nauki z biznesem w gospodarce opartej
na wiedzy gwarantuje rozwój nauki i biznesu oraz pozwala uniknąć problemów, które
hamują rozwój, Tak skoordynowana współpraca jest gwarantem tworzenia wartości
intelektualnych i czerpania z nich korzyści. Aby tak się stało należy poprawić ogólny
poziom wiedzy społeczeństwa.
Autor ma nadzieję, iż niniejszy artykuł pod nazwą „wiedza ułatwia zarządzanie
szkołą wyższą” przedstawiony w niniejszej publikacji przyczyni się do kształtowania
wśród zarządzających i współzarządzających szkołą wyższą nowej wiedzy i kultury
zarządzania oraz wpłynie na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej
gospodarki.
W literaturze ekonomicznej początek XXI wieku jest zwany gospodarką opartą
na wiedzy. Czyli wiedza jest największą wartością w podejmowaniu decyzji. Na dany
moment wiedza w polskiej rzeczywistości a szczególnie wiedza ukryta nie jest
mierzalna. Dowodem tego stwierdzenia jest Produkt Krajowy Brutto (PKB),gdzie nie
ma miejsca na potencjał intelektualny. Natomiast dobrym przejawem jest to, iż
ekonomiści coraz częściej dostrzegają w wykształceniu ważny czynnik rozwoju
indywidualnego i gospodarczego.
Obecnie ”zarządzanie znajduje się w centrum zainteresowania wielu
specjalistów z różnych nauk i gospodarki. W publikacjach Organizacji Wspólnoty
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zwraca się uwagę na zróżnicowanie pomiędzy
wiedzą sformalizowaną a wiedzą nieformalną stanowiącą istotę wiedzy typu knowhow. Wysuwa się przy tym teza, że zderzenie pomiędzy wiedzą teoretyczną lub
skodyfikowaną oraz wiedzą niewyrażalną lub praktyczną może stanowić istotę
procesu innowacyjnego”.1
Nie jest łatwo dokonać uporządkowania procesu ewolucji zarządzania. Jednak
na potrzeby niniejszego artykułu na podstawie postępującego procesu podziału
pracy i związaną z nim specjalizacją przedstawiam autorskie spojrzenie na ewolucję
zarządzania. „Już w czasach prehistorycznych ludzie potrzebowali i wytwarzali
dobra powszechnego użytku. Byli wykonawcami i właścicielami własnych zakładów
pracy. Można powiedzieć, iż bezpośrednio przyczyniali się do produkcji i kontroli
własnych wyrobów oraz decydowali o specjalizacji i rozmiarach produkcji. W wyniku
wzrostu zapotrzebowania na dobra powszechnego użytku, właściciele zakładów
pracy potrzebowali nowej siły roboczej, przygotowanej do wykonywania
specjalistycznych czynności. Zatrudnianie nowych osób powodowało to, iż jedni
pracownicy zawężali swoje umiejętności, a drudzy doskonalili się w podejmowaniu
decyzji, istotnych dla pracowników i całego zakładu pracy. W ten sposób tworzyły

1

S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Warszawa
2004, nr 6
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się tak zwane mikro przedsiębiorstwa, w których funkcje zarządcze sprawował
właściciel środków produkcji”.2
Chociaż ludzkie myślenie rozwija się wolno, uzasadnioną koniecznością jest
działanie na rzecz zmiany ludzkiej mentalności i kształcenia nowoczesnych
zarządców, którzy będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom społecznogospodarczym. Począwszy od średniowiecza nauka szuka prawdy i jest
najważniejszą dziedziną życia społeczno-gospodarczego. Już w tamtym okresie
były tworzone uniwersytety i biblioteki. Człowiek potrafił wytwarzać i sprzedawać
swoje produkty. „Był to okres systematycznego rozwoju gdzie praca jednego
człowieka zaspokajała potrzeby wielu”. 3
Na potrzeby niniejszego artykułu i wzbogacenia wiedzy oraz ułatwienia
zarządzania szkołą wyższą autor cytuje kilka fragmentów W. C. Taylora
opublikowanych w „Czas reformatorów”: „…to nie firmy, ale ludzie wpadają na
pomysły”, „Wspaniałe powieści i teoria względności są dziełem pojedynczych ludzi,
a nie zespołu”, „Wielcy ludzie zatrudniają innych wielkich ludzi, ponieważ z takimi
chcą pracować. Jednak ludzie dobrzy zatrudniają ludzi, którzy nie są tak dobrzy jak
oni”.4
Opracowany artykuł jest wynikiem analizy wybranej literatury krajowej
i zagranicznej na temat wiedzy, zarządzania, innowacji, nauki i edukacji w szkołach
wyższych oraz doświadczenia autora w zarządzaniu szkołą wyższą od roku 2003
i pracy w Radach Nadzorczych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
Bogate doświadczenie autora w zakresie; selekcji kadr, projektowania metod pracy
opartych na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach oraz pomaganie innym
firmom w wdrażaniu sprawdzonych metod pracy, pozwala być człowiekiem
komunikatywnym, skutecznym i odpowiedzialnym za rezultaty swojej pracy
i swojego zespołu, oraz inicjatorem zmian.
Tytuł artykułu z jednej strony sugeruje znaczenie wiedzy w zarządzaniu
nowoczesną szkołą wyższą, a z drugiej zaś może być dobrym materiałem do
samokształcenia i wzbogacania komunikatywności autora z Czytelnikiem.
Artykuł składa się z:
 wstępu, opisującego ewolucję znaczenia zarządzania na przestrzeni czasu
począwszy od okresu prehistorycznego do początku lat XXI wieku. Zawiera
fragmenty wiedzy, wielkich uczonych z kraju i zagranicy.
 części zasadniczej, w której dokonano charakterystyki wiedzy koniecznej do
funkcjonowania nowoczesnej szkoły wyższej. Przedstawiono za pomocą
cytatów istotne fragmenty wiedzy uczonych z Polski i zagranicy, niezbędne
w funkcjonowaniu nowoczesnej szkoły wyższej.
 podsumowania, w którym autor pisze, iż udało się połączyć doświadczenie
autora z istotnymi fragmentami wiedzy znanych uczonych w Polsce i na
świecie. Wspomniał również, iż pojawiły się nowe przemyślenia o rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy. Treść artykułu autor potwierdzał cytatami
uzyskanymi z literatury użytej do napisania niniejszego artykułu.

M. Lisowski, Aktualne problemy szkoły wyższej. Mińsk 2012, nr 7
T. Kowalik, Eseje o demokracji. Białystok 2004, nr 177
4
W. C. Taylor, Czas reformatorów. Łódź 2007, nr 214, 215, 218
2
3
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Znaczenie wiedzy w zarządzaniu szkołą wyższą
Wiedza w literaturze społeczno-gospodarczej określana jest jako zasób
informacji zdobytej w procesie obserwacji środowiska i pomysłów tworzonych
w umyśle ludzkim, innymi słowy jest to sztuka budowania nowej wartości
podporządkowanej społeczeństwu. Jan K. Solarz w swojej publikacji pod nazwą
Shadow banking: systemowa innowacja finansowa twierdzi, iż „wiedza ludzka jest
niepewna i narasta skokowo”5 a „zdolność do przetrwania jest nabywana w wyniku
uczeniu się na błędach i wyciąganiu z nich właściwych lekcji”. 6 Zatem można
stwierdzić, iż człowiek jest głównym obiektem wiedzy i rozwoju społecznogospodarczego. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż już w starożytności człowiek
wytwarzał i kupował wyroby lub usługi, które dla jednych i drugich były nowe.
Zapewne proces kupna – sprzedaży miał charakter periodyczny. Jednak potrzeby
wielu zaspokajała praca jednego człowieka. Podstawą tego procesu była wiedza.
W tym miejscu należy stwierdzić, iż na przestrzeni wieków wzrastało wzmocnienie
ówczesnych podmiotów gospodarczych i nowych możliwości w rozwoju życia
społecznego, co miało wpływ na rozwój innowacyjności, zarządzania, umiejętności
obserwowania oraz tworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych. W sposób naturalny
wrastało zapotrzebowanie na najnowocześniejsze towary i usługi, a tym samym
wzrastało i zainteresowanie wiedzą i jej upowszechnianiem. Na pewno zmieniały się
warunki szybkiego rozwoju a także zwiększania dochodów ludności w dłuższym
okresie czasu.
Szkoły wyższe twórczo reagowały na zmiany i upodobniały się do
przedsiębiorstw komercyjnych, a chęć posiadania najnowszych towarów i usług
miała i ma przełożenie na tempo zmian społeczno-gospodarczych (dobrobytu
i biedy). Nie ulega wątpliwości, iż konkurencyjność zarządzania szkołą wyższą była
uzależniona wieloma czynnikami warunkującymi ich rozwój lub utrzymanie się na
rynku.
Według znanego socjologa i ekonomisty Philipa Kotlera „tworzenie prawdziwej
wartości dla klienta”7 i „pomaganie klientowi w osiąganiu zadowolenia jest sztuką”. 8
Analiza rozumowania dwóch wyżej cytowanych autorów sugeruje, iż rozpoznawanie
i zaspokajanie potrzeb wymaga wiedzy o priorytetach w osiąganiu zadowolenia
przez klientów i dostawców towarów lub usług. Wobec powyższych faktów nie bez
kozery wzrasta oczekiwanie społeczeństwa na kształcenie specjalistów od
zarządzania organizacjami produkcyjnymi i usługowymi a nie kształceniem
bezrobotnych absolwentów szkół wyższych.
Wymierne korzyści w polskiej rzeczywistości pojawiły się na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku polegające na:
 budowaniu szeroko rozumianej gospodarki rynkowej;
 wspieraniu partnerstwa nauki i gospodarki;
 popularyzowaniu dobrych praktyk przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR).
W wyniku tych działań okazało się, iż najważniejszymi czynnikami
decydującymi o rozwoju społeczno-gospodarczym stały się:

J. K. Solarz, Shadow banking: systemowa innowacja finansowa. Warszawa – Łódź 2014, nr 25
Ibidem
7
P. Kotler, Marketing od A do Z. Warszawa 2004, nr 12
8
Ibidem
5
6
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 przewaga konkurencyjna;
 łączenie nowej wiedzy z posiadanymi umiejętnościami i kompetencjami;
 weryfikacja starych nawyków.
Weryfikacja starych nawyków
Zdaniem Jana K. Solarza rekonstrukcje starych nawyków i starych metod
zarządzania powoli zmieniają się, lecz „nadal miliardy ubogich nie mają
cywilizowanego dostępu do pośrednictwa finansowego”. 9 W tym miejscu autor
przytacza cytaty J. Domańskiego, W. Kotorby, T. Krupy, które mogą ułatwić
rozważania i dyskusje na temat oczekiwanych kierunków zmian w polskim biznesie
i polskim szkolnictwie wyższym „wiedza była, jest i coraz bardziej staje się podstawą
szeroko rozumianego bezpieczeństwa człowieka i organizacji”, 10 a więc „do
zmniejszenia obszarów niepewności podmiotów są potrzebne badania naukowe
i wspólne debaty uczonych z przedstawicielami biznesu i innych grup społecznych
na temat przyszłości gospodarczej i społecznej w ujęciu regionalnym, krajowym
i globalnym. Tego typu debaty mogą być źródłem kreatywności w kształtowaniu
przyszłości i identyfikacji ewentualnych zagrożeń w rozwoju nauki i biznesu” 11
M. Lisowskiego. Cytat z wywiadu prof. T. Lutego „tworzenie wiedzy to badania
naukowe”,12 który jest bardzo dobrym potwierdzeniem powyższych wywodów.
Na potrzeby niniejszego artykułu w celu wzbogacenia i upowszechnienia
wiedzy o tradycyjnym zarządzaniu szkołami wyższymi oraz wizją szkoły wyższej
kreującej wiedzę autor przedstawia krótką krytykę dotychczasowego zarządzania
szkołą wyższą.
Przede wszystkim gołym okiem widać jak zmniejszyła się opieka państwa nad
szkołami wyższymi. Szkoły na przetrwanie zmuszone są do poszukiwania studentów
czytaj środków finansowych. Finansowe podejście w zarządzaniu szkołą wyższą
może doprowadzić do niepożądanej konkurencji.
Wizja uczelni kreującej wiedzę
Zdaniem Janiny Jóźwiak i Romana Z. Morawskiego „nie tylko rynek może
uruchamiać niepożądane procesy i zjawiska w systemie edukacji wyższej. Także
nieodpowiedzialnie wykorzystywana autonomia uczelni lub „nadregulacja” ze strony
państwa mogą naruszyć równowagę systemu. Idealne relacje pomiędzy autonomią
uniwersytetu a państwem zdefiniowane zostały w tzw. Deklaracji Erfurckiej z 1996
roku. W dokumencie tym wskazane zostały wzajemne zobowiązania tych dwóch
aktorów w systemie edukacji wyższej, a także ich odniesienia do pozostałych
interesariuszy, głównie społeczeństwa”. 13 „Jak się wydaje, sformułowane
w Deklaracji Erfurckiej podstawowe zasady odpowiedzialnej autonomii stanowią
dobry punkt wyjścia do dyskusji na temat roli i usytuowania uczelni w życiu
publicznym oraz ich odpowiedzialności wobec świata zewnętrznego. Korzystając
odpowiedzialnie ze swojej autonomii, uczelnie powinny uważniej niż w przeszłości
J. K. Solarz, Shadow banking: systemowa innowacja finansowa. Warszawa – Łódź 2014, nr 201
W pryzmatach zarządzania w: Marketing i rynek. 2014, 5
M. Lisowski, Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. bibliografie finansowe. Warszawa – Łódź 2014,
nr 356
12
Wizje szkolnictwa wyższego w teorii i praktyce (w:) „Nauka i szkolnictwo wyższe”. 2009, 1/33
13
J. Jóźwiak, R. Z. Morawski, Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania i perspektywy.
Warszawa 2009, nr 49
9
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wsłuchiwać się w oczekiwania społeczeństwa i uwzględniać jego problemy w swoich
programach badań i edukacji. Powinny przewodzić i być ważnym partnerem
w kontaktach z gospodarką i instytucjami życia publicznego. Nie może to jednak
oznaczać prymitywnego urynkowienia badań i edukacji, sprowadzającego się do
produkowania przez uczelnie tylko tego, co może być sprzedane. Przeciwnie, jeśli
mówimy o całym systemie szkolnictwa wyższego, musimy pamiętać,
ze w zglobalizowanym świecie, zdominowanym przez rynkowe siły, bardziej niż
kiedykolwiek uczelnie powinny pozostać najważniejszym miejscem podtrzymywania
i przekazywania wspólnych wartości i kultury oraz powstawania nowych idei,
wyprzedzających bieżący popyt na kierunki badań i edukacji. Z perspektywy
społecznej odpowiedzialności uczelni elementem ich misji publicznej jest
dostarczenie rozwiązań ważnych problemów współczesnego społeczeństwa.
Poprzez badania naukowe, antycypujące najistotniejsze zagadnienia zmieniającego
się otoczenia uniwersytetu, może mieć on znaczny wkład w rozwój społeczny
i gospodarczy”.14
W celu wzbogacenia aktualnej wiedzy i zrozumienia współczesności,
zidentyfikowania problemu zarzadzania szkołą wyższą i urzeczywistnienia procesu
kreującego społeczeństwo wiedzy, autor niniejszego artykułu zachęca osoby
zarządzające i współzarządzające do całościowego przeczytania Deklaracji
Erfurckiej. Nie ulega wątpliwości, iż współczesna nauka i biznes potrzebują analizy
aktualnych problemów nurtujących gospodarkę i szkołę wyższą, które czasami
powodują straty ekonomiczne oraz zagrażają życiu człowieka. Zagadnienie jest
bardzo ważne, gdyż nowa sytuacja jaka zaistniała w Polsce po roku 1990 nadal
potrzebuje nowych ludzi z nowoczesną wiedzą do zbudowania nowoczesnego
społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaniem autora niniejszego artykułu realizacja
wykładów ze studentami tylko w wielkich salach wykładowych to za mało i niekiedy
odbiega od rzeczywistości. Na potrzeby niniejszego artykułu i ułatwienia czytelnikowi
dostępu do wiedzy, nowoczesnego spojrzenia na jakość szkoły wyższej, autor
w niniejszym artykule przedstawił niektóre postulaty zawarte w Deklaracji Erfurckiej:
 „Państwo musi zezwolić uczelniom na ustanowienie własnych wzorców
działania i mierników ich jakości; uczelnie zaś muszą zapewnić
przejrzystość i publiczny charakter temu procesowi samoregulacji.
 Państwo musi dostarczać uczelniom stabilne fundusze; uczelnie zaś muszą
dołożyć wszelkich starań aby zróżnicować źródła swojego finansowani.
 Państwo musi tak zliberalizować nadzór nad strukturą i funkcjonowaniem
uczelni, aby pozwolić im wypełniać ich uniwersalne, ponadnarodowe
funkcje; na uczelniach natomiast ciąży zobowiązanie do pracy na rzecz
pomyślności całej ludzkości”.15
W nawiązaniu do wyżej wymienionych wywodów należy stwierdzić,
iż zarządzanie szkołą wyższą w nowych warunkach wymaga:
 interdyscyplinarnej wiedzy;
 oddziaływania szkoły wyższej na funkcjonowanie gospodarki;
 umiejętności i kompetencji w reagowaniu na zmiany.
Są to stwierdzenia bardzo istotne i aktualne, gdyż rynek edukacyjny
i globalizująca się gospodarka potrzebuje współpracy z przedstawicielami nie tylko
14
15

Ibidem
Ibidem
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na poziomie regionalnym. Nowoczesna szkoła wyższa aby przetrwać i stać się
szkołą kreującą społeczeństwo wiedzy musi „ wyjść” poza mury swoich budynków.
Zidentyfikować współczesne problemy otoczenia biznesowego na poziomie
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nawiązać współpracę z jednostkami
samorządu terytorialnego chociażby z zakresu rynku pracy.
Taka aktywność szkoły wyższej wpłynie na dostosowanie wyższego
wykształcenia do rozwijającej się gospodarki rynkowej, a także realizacji
przestarzałych programów nauczania oraz pełnych pensum akademickich.
Na potwierdzenie prawidłowych wywodów oraz upowszechniania i poszerzenia
wiedzy czytelników autor za Joanną Jóźwiak i Romanem Z. Morawskim przedstawia
niżej wybrane zapisy z Deklaracji Erfurckiej z roku 1996;
 „Wolność akademicka to, w ramach prawa, wolność uczonych do
poddawania krytyce osiągniętej już wiedzy oraz głoszenie nowych idei,
poglądów, także kontrowersyjnych i niepopularnych, bez groźby utraty
miejsca pracy czy posiadanych w ramach instytucji przywilejów. Autonomia,
to prawo instytucji akademickich do samodzielnego decydowania o wyborze
środków realizacji zadań przed nimi postawionych bądź prze nie same
przyjętych”.
 „Na uczelniach ciąży obowiązek takiego organizowania się, aby decyzje
podejmowane były po wszechstronnej konsultacji lecz bez zbytniej zwłoki,
a uzgodnione działania wprowadzone w czyn w pełni i sumiennie, przy
minimum kosztów. Jako wspólnota uczonych i studentów uczelnia ponosi
zespołową odpowiedzialność za działania podjęte przez swe władze, bądź
w ich imię”.
 „Społeczności akademickie są jednymi z najważniejszych organów
społecznych utworzonych i przekazujących wartości intelektualne
i kulturowe. Dlatego też uczelnie muszą mieć zagwarantowaną lepszą
swobodę wykonywania tych zadań bez względu na rozpatrywanie władz
państwa”.
 „Na uczelniach ciążą obowiązki względem ich własnych społeczeństw,
których nieodłączną całość stanowi, i od których uzyskują tak bieżące, jak
i długofalowe korzyści. Stosownie do tego uczelnie muszą odgrywać
wiodącą rolę w rozpoznawaniu społecznych i ekonomicznych potrzeb oraz
być pomocne w możliwie szybkim ich zaspokajaniu”.
Przedstawiony wyżej materiał dotyczący znaczenia wiedzy w zarządzaniu
szkołą wyższą wskazuje, iż szkoła wyższa jest organizacją poszukującą wiedzy
i doświadczeń innych. Jest to proces twórczy i poszukujący konkurencyjności
na rynku, określany przez znanego ekonomistę Josepha A. Schumpetera
„innowacją”.16 W tym miejscu na potrzeby niniejszego artykułu warto przypomnieć
czytelnikowi, iż w literaturze ekonomicznej od początku XXI wieku funkcjonują dwa
pojęcia „innowacje” i „innowacyjność”. „Innowacje są uznawane jako podstawowy
czynnik niszczenia starych struktur, a innowacyjność jest pojęciem pochodzącym od
słowa innowacje”.17

16
17

J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960, nr 67
J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy. Warszawa 2013, nr 10
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U. Płowiec twierdzi, iż „innowacyjność jest cechą systemu społecznogospodarczego, wspiera działania, zarówno krótko terminowe jak i długoterminowe,
skutkuje wzrostem już nie tylko wartości dodanej, lecz także innych trudno
mierzalnych korzyści. Efektem innowacyjności powinien być nie tylko wzrost PKB,
ale wzrost dobrobytu społeczeństwa, mierzonego takimi wskaźnikami, jak poziom
edukacji (wykształcenia) społeczeństwa, dostęp do kultury i sportu czy
długowieczność. Innowacyjności w odróżnieniu od innowacji nie można więc kupić.
Można ją natomiast kształtować”.18
Zdaniem A. Adamiaka „ Innowacyjność jest kwestią kluczową, gdyż dzięki niej
można dostarczyć społeczeństwu lepsze towary oraz usługi, wprowadzić
wydajniejsze oraz bardziej przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne, zaś
innowacyjne przedsiębiorstwa mają szanse odnieść sukces ekonomiczny,
co przekłada się wprost na zwiększenie dochodu narodowego oraz tworzenie
nowych miejsc pracy. Jako że system ochrony praw własności intelektualnej,
a szczególnie przemysłowej, odgrywa podstawową rolę w komercyjnej eksploatacji
wspomnianych wyżej „dobrych pomysłów”, niezbędne jest zagwarantowanie
użytkownikom tego systemu stosownych ram prawnych, które z jednej strony będą
nadążały za rozwojem technologicznym, a z drugiej będą w jak największym stopniu
odpowiadały potrzebom użytkowników. Miarą innowacyjności gospodarki jest zatem
zdolność i motywacja przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania
i wykorzystania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych
koncepcji, pomysłów i wynalazków.”19
K. B. Matusiak zauważa, iż „W ostatnim czasie obserwuje się szczególną
koncentrację prac badawczych powiązanych z rozwojem regionalnym
na problematyce dotyczącej innowacji, mechanizmów uczenia się i tworzenia
wiedzy. Sytuacja ta wynika z jednej strony z rezultatów badań naukowych
wskazujących, że region jest tym poziomem terytorialnym, na którym następuje
lepsze wykorzystanie endogenicznych zasobów dostępnych w danej przestrzeni,
co sprzyja procesom kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji oraz stymuluje
innowacyjną przedsiębiorczość.”20
Autor zdaje sobie sprawę, iż na potrzeby niniejszego artykułu nie podzielił się
wyczerpującą wiedzą na temat podniesienia jakości funkcjonowania szkoły wyższej
w Polsce. Zapewne w następnych artykułach będzie więcej o jakości wiedzy
zdobytej w szkole wyższej a nie liczbie szkół wyższych w Polsce. Warto się
zastanowić czy Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer
System) gwarantuje innowacyjność w zarządzaniu szkołą wyższą w Polsce.
Podsumowanie
Zaprezentowany materiał w niniejszym artykule odzwierciedla założenia
przedstawione we wstępie artykułu. W artykule wyraźnie zaakcentowano znaczenie
wiedzy w zarządzaniu szkołą wyższą w Polsce, a przede wszystkim udało się
połączyć doświadczenie autora z istotnymi fragmentami wiedzy opublikowanej
w książkach i czasopismach naukowych przez uczonych z Polski i zagranicy.
Innowacje potrzeba szerszej ich interpretacji (w:) Baczko (red.): Raport o innowacyjności gospodarki
Polski w 2010 r. Warszawa 2011, nr 39
19
A. Adamiak, Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku. Warszawa 2009, nr 9
20
K. B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce
uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa 2010
18
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Chociaż nie wszystko udało się przedstawić na temat wiedzy w zarządzaniu szkołą
wyższą w Polsce, to jednak pojawiły się pomysły na rozwój gospodarki opartej na
wiedzy. Autor zgadza się z Tomaszem Perkowskim, który twierdzi, iż „Szkoła wyższa
nie może być jedynie placówką uczącą lecz musi być także organizacją uczącą
się”.21 Innymi słowy innowacyjna szkoła wyższa powinna postawić na wiedzę
i nauczyć studentów jak się uczyć.
Streszczenie
W niniejszym artykule autor na zasadzie rozumowego rozważania podjął próbę
zidentyfikowania znaczenia wiedzy w zarządzaniu szkołą wyższą na przełomie lat
XX i XXI wieku. Ówczesna sytuacja kraju była bardzo złożona i wymagała nowego
podejścia do człowieka i nauki. Przedstawiony w artykule krytyczny materiał zachęca
Czytelnika do myślenia i samodzielnego zastanawiania się nad wiedzą, która
zaspokajałaby potrzeby każdego człowieka i byłaby dostępna nie tylko dla wąskiego
grona ludzi.
Słowa klucze: wiedza, szkoła wyższa, zarządzanie, innowacje
Summary
The material presented in this article reflects the proposals included in the
introduction to the article. The article emphasizes the importance of the knowledge
of higher education institution management in Poland, but above all, it has managed
to combine the author’s experience and crucial elements of the knowledge published
in books and journals of science in Poland and abroad. Although, the knowledge
of managing a higher education institution in Poland has not been fully presented,
a few ideas for development of knowledge based economy have been proposed.
The author is in agreement with Tomasz Perkowski, who proposes that „A higher
education institution should not only be a teaching place but also a learning
organization.”22 In other words, an innovative college should rely on the knowledge
and teach the students how to study.
Key words: knowledge, high school, management, innovations
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TECHNIKI OBRONY PRZEDSIĘBIORSTW PRZED WROGIMI PRZEJĘCIAMI
Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej, często
niezależnie od swojej woli, są uczestnikami rynku fuzji i przejęć. Nawet jeżeli
w swojej strategii rozwoju nie uwzględniają wzrostu poprzez transakcje kapitałowe,
ale opierają się na wzroście organicznym, mogą stać się celem tego typu transakcji.
W związku z tym niezwykle istotną jest problematyka prewencji przed potencjalnym
zagrożeniem transakcją przejęcia.
W procesach przejmowania przedsiębiorstw oprócz strony najbardziej
zainteresowanej, czyli nabywcy, któremu najbardziej zależy na skutecznej finalizacji
procesu, nie można pominąć drugiej strony, czyli spółki – celu. Po barierach
zewnętrznych ma ona niebagatelny wpływ na to, czy połączenie dojdzie do skutku.
Powstanie grupy przedsiębiorstw za pomocą mechanizmu przejęcia, szczególnie
o charakterze wrogim, jest często utrudniane przez drugą stronę transakcji. To od
reakcji jej kierownictwa na ofertę przejęcia najczęściej zależy jaki charakter przyjmie
ewentualne przejęcie, czy będzie ono wrogie, czy przyjazne, a co za tym idzie jakie
skutki i działania przyniesie w kolejnych etapach procesu.
I. Przyczyny podejmowania działań obronnych
Spółka będąca przedmiotem przejęcia zasadniczo może obrać jedną z dwóch
dróg: zaakceptować ofertę przejęcia lub podjąć środki obronne przed przejęciem.
W pierwszym przypadku oferta zostaje potraktowana jako przyjazna, ponieważ
kierownictwo spółki będącej celem przejęcia uznaje, iż w wyniku transakcji
połączenia przedsiębiorstw jego pozycja ulegnie poprawie. Menedżerowie
spodziewają się tu, że w zamian za uległość oraz pozytywne zarekomendowanie
transakcji akcjonariuszom uzyskają dostęp do stanowisk w zarządzie spółki
przejmującej lub co najmniej będą mogli zachować swoją władzę i przywileje. 1 Mogą
oni również przyjąć ofertę ze względu na to, że uznają połączenie za najlepszą
z aktualnie dostępnych opcji prowadzenia przedsiębiorstwa. Menedżerowie
przejmowanej firmy mogą przeciwstawiać się przejęciu ze względu na chęć
utrzymania swoich stanowisk pracy lub ochronę zarządzanego przez siebie
imperium. Kolejnym motywem może być dążenie do podniesienia wysokości premii,
jaką będzie musiała zapłacić firma składająca ofertę. Podwyższenie wysokości
premii zmniejsza jednakże prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia
transakcji, przez co akcjonariusze pozbawiani są zysków, co może sugerować,
że opór kadry menedżerskiej związany był z dążeniem do wzmocnienia własnej
pozycji, a nie dbałością o interesy akcjonariuszy. 2

1
2

S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia. Warszawa 1998, s. 200
Ibidem, s. 23
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W drugim przypadku, kiedy spółka podejmuje pewne środki obrony przed
przejęciem jest to jednoznaczne z odrzuceniem oferty przejęcia, a tym samym cały
dalszy proces automatycznie staje się transakcją wrogiego przejęcia. Sytuacja taka
ma miejsce wtedy, gdy kierownictwo spółki – celu jest przekonane,
że najkorzystniejszym wyjściem jest utrzymanie niezależności spółki. T. Jenkinson
i C. Mayer mówią o dobrych i złych powodach, które skłaniają menedżerów do
podejmowania obrony przed przejęciami. Powody, które są przez nich określane
jako negatywne wynikają z egoistycznych pobudek kierownictwa, dla którego
ważniejsze staje się zachowanie własnych stanowisk, niż dobro przedsiębiorstwa
i akcjonariuszy. Często bowiem „bycie przejętym postrzegane jest jako sygnał,
że dotychczasowy zarząd nie działał dobrze: spółka próbująca przejęcia oferując
premię wskazuje, że mogłaby zrobić lepszy użytek z zasobów spółki, a tym samym
zwiększyć jej wartość”.3 Natomiast w odwrotnej sytuacji, gdy kierownictwo ma
na uwadze przede wszystkim dobro spółki i akcjonariuszy, motywy przemawiające
za odrzuceniem oferty przejęcia są określane jako pozytywne. Jednymi z najbardziej
oczywistych powodów podawane są: chęć podwyższenia oferty lub
niedopuszczenie do przejęcia firmy „za półdarmo”, szczególnie kiedy faktyczna
wartość przedsiębiorstwa jest wyższa od ceny w ofercie (błąd w wycenie może być
związany, np. z nieujawnieniem przez spółkę zagrożoną przejęciem pełnych strategii
i planów na przyszłość, co obniża jej wartość rynkową).4
Podsumowując spółki zagrożone wrogim przejęciem podejmują działania
obronne mając na względzie to, iż:5
 przeciwdziałając przejęciu o wrogim charakterze zarząd chroni nie tylko
interesy spółki, jej akcjonariuszy, ale i podmiotów bezpośrednio
powiązanych ze spółką i ekonomicznie od niej uzależnionych (wierzycieli,
pracowników, a nawet całych regionów, zagrożonych np. strukturalnym
bezrobociem);
 przeciwdziałanie przejęciu może wynikać z kontynuacji długotrwałej strategii
gospodarczej spółki;
 w celu zmuszenia do kontrwezwania, gdy cena oferowana w wezwaniu jest
uznana za stanowczo zbyt niską.
Patrząc z drugiej strony, dla najeźdźcy w procesie przejęcia, istotne będą nie
tylko ewentualne korzyści płynące z połączenia, ale i przewidywane koszty walki
o przejęcie kontroli nad spółką.6
Aby możliwe było przejście do dalszej analizy, niezbędne jest zdefiniowanie
czym w istocie jest „obrona przed wrogim przejęciem” oraz „środek obrony”.
W literaturze stosunkowo rzadko podejmowana jest próba wyjaśnienia tych
terminów, jednakże można przyjąć, iż obrona przed wrogim przejęciem, to „działania
podejmowane przez zarząd spółki lub grupę akcjonariuszy mające na celu
niedopuszczenie do zawarcia umowy kupna – sprzedaży akcji spółki (lub innej
umowy wywołującej podobne skutki), powodującej przeniesienie własności akcji
i związanych z nimi praw korporacyjnych na podmioty, których wpływ na spółkę jest
T. Jenkinson, C. Mayer, Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym Obrona atak i rynek kontroli
nad przedsiębiorstwami. Warszawa 1998, s. 48
4
Ibidem, s. 48
5
R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków 2000, s. 273
6
M. Kotlicki, Wrogie przejęcia – coraz trudniej będzie się bronić. (w:) „Nasz Rynek Kapitałowy”. 2005,
nr 6, s. 31-35
3
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niepożądany z punktu widzenia podejmujących obronę przed wrogim przejęciem”.7
Podobnie środki obrony przed wrogimi przejęciami to „działania podejmowane przez
organy spółki publicznej podlegającej przejęciu (tj. w pierwszej kolejności zarząd
oraz walne zgromadzenie), zmierzające do uniemożliwienia przejęcia kontroli nad tą
spółką”.8 Terminami stosowanymi zamiennie do ich określenia są: techniki obrony,
bądź strategie obronne.
Bez względu jednak na to, jakie powody skłaniają zarządy spółek zagrożonych
przejęciem do podjęcia działań obronnych, istotne jest, aby przyniosły one
oczekiwany rezultat. Dlatego kluczowe znaczenie ma zawczasu przygotowany plan
obrony, a następnie wykorzystanie różnych metod obrony odpowiednio do dwóch
faz nabycia, tj. przed złożeniem oferty przejęcia kontroli i po jej złożeniu. Niezmiernie
istotnym zagadnieniem staje się więc kwestia odpowiednio wcześniejszego
zdobycia przez spółkę informacji, że znalazła się ona w strefie zainteresowań
atakującego. Z tego też względu na uwagę zasługują instrumenty pozwalające
wykryć plany wrogiego przejęcia. Najczęściej są to:9
 dokładne badania rynkowe co do profilu idealnej spółki – celu i porównanie
powstałego wzorca ze spółką przeprowadzającą badanie;
 procedury informacyjne obowiązujące inwestorów w związku z nabyciem
przez nich znacznych pakietów akcji spółek publicznych, dzięki którym
spółka może dowiedzieć się o zamiarze jej przejęcia;
 kontrola akcji własnych – zbieranie informacji o znaczących zmianach
w udziale w prawach głosu na walnym zgromadzeniu.
Żaden z tych elementów nie daje jednak stuprocentowej informacji o sytuacji
spółki, ani nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Wykrycie planów wrogiego wezwania
jest możliwe jedynie przy ciągłym monitoringu otoczenia przedsiębiorstwa. 10
II. Klasyfikacja środków obrony przed wrogimi przejęciami
Środki obrony przed wrogimi przejęciami nie maja charakteru jednorodnego,
ponieważ bardzo często możliwość ich stosowania zależy od regulacji prawnych
obowiązujących w danym kraju. Jednak, pomimo znacznego zróżnicowania
występującego pomiędzy nimi, mają one wspólne cele, a mianowicie:
 maksymalne utrudnienie realizacji przejęcia, by było ono bardzo kosztowne
dla oferenta, a w rezultacie nieopłacalne;
 maksymalne utrudnienie uzyskania wzywającemu takiej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki, by mógł sprawować nad nią kontrolę.
Istnieje wiele sposobów klasyfikacji technik obronnych. Jednym z najczęściej
stosowanych jest rozróżnienie ze względu na moment zastosowania strategii
obronnej. Wyróżnia się tu:11
 środki stosowane przed ogłoszeniem oferty przejęcia, inaczej środki
zabezpieczające;
M. Lewandowski, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa 2001, s. 83
R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków 2000, s. 270
9
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 93
10
Ibidem, s. 94
11
Confer: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. W. Frąckowiak (red.), Warszawa 1998, s. 81-83;
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 59-60; R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek
publicznych. Kraków 2000, s. 281; W. Szpringer, Koncepcja „przyjaznych” i „wrogich” fuzji kapitałowych
w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego (w:) „Przegląd Prawa Handlowego”. 1993, nr 7, s. 13-15
7
8
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 środki stosowane po ogłoszeniu oferty przejęcia, inaczej środki obronne.
P. Alberciak stosuje dla nich nieco inne nazewnictwo, określając je odpowiednio
technikami prewencyjnymi i aktywnymi, natomiast C. Podsiadlik używa określeń
środka proaktywnego i reaktywnego.
Środki zabezpieczające, występujące przed ogłoszeniem wezwania,
stosowane są prewencyjnie i mają charakter pasywny, bowiem z chwilą wezwania
spółka nie ulega transformacjom. Ich zadaniem jest odwrócenie uwagi od spółki
potencjalnych wzywających, a nawet wręcz ich odstraszenie. 12 Występują one
w dwóch formach: środków obrony wewnętrznej, czyli działań, które zmieniają
wewnętrzną strukturę lub naturę działalności firmy oraz środków obrony
zewnętrznej, czyli działań podejmowanych w celu zmiany sposobu postrzegania
przedsiębiorstwa na zewnątrz, a także w celu uzyskania sygnałów o potencjalnym
przejęciu.13
Środki obronne natomiast polegają na podjęciu przez spółkę aktywnych działań
skierowanych przeciwko ściśle oznaczonemu podmiotowi – wrogiemu
wzywającemu. Ich celem jest utrudnienie lub uniemożliwienie realizacji zamierzeń
atakującego, przy zastosowaniu wszelkich dostępnych prawem metod. 14
Innym podziałem stosowanym w literaturze jest podział ze względu na źródło
uregulowania stosowanych technik obronnych. W tym przypadku środki obrony
dzieli się na:
 środki ochrony oparte na statucie spółki, czyli środki prawne;
 środki pozastatutowe, czyli środki, które bazują na czysto ekonomicznych
i pozainstytucjonalnych (pozaprawnych) metodach.
Mówiąc o prawnych sposobach zapobiegania wrogim przejęciom, należy mieć
na myśli takie metody, które swoje bezpośrednie zastosowanie wywodzą
z określonych uregulowań prawnych. Dostępność prawnych środków obronnych, co
do zasady, zależy tylko i wyłącznie od samej spółki – celu, tj. tego, czy chce ona
skorzystać z wszelkich możliwości, jakie daje jej ustawodawca w ramach bronienia
swojej niezależności.15
Zgoła odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku metod opartych na bazie
pozainstytucjonalnej, a więc stricte ekonomicznej. W takim przypadku możliwość ich
zastosowania będzie zależeć każdorazowo od sytuacji ekonomicznej danego
podmiotu, możliwości skorzystania przez dany podmiot ze swojego potencjału
ekonomicznego oraz ogólnej sytuacji na rynku. 16
Nieco odmienną klasyfikację środków obronnych proponują T. Jenkinson
i C. Mayer (patrz Tabela 1.). Zasadniczo jest ona zgodna z wyżej wymienianymi
podziałami, ponieważ jej elementy można zaliczyć do wcześniejszych grup.

C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 60
S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia. Warszawa 1998, s. 201
14
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 61
15
A. Szymańczyk, Przyczyny przejęć kapitałowych i prawne sposoby ich zapobieganiu (w:) http://www.efinanse.com/artykuly/31.pdf (pobrano 30.03.2016 r.)
16
Ibidem
12
13
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Tabela nr 1: klasyfikacja technik obronnych w Wielkiej Brytanii
Główne kategorie
Odpowiedź finansowa

Restrukturyzacja firmy

Podkategorie
Ogłoszenie dotyczące zysku
Ogłoszenie dotyczące dywidendy
Przeszacowanie majątku
Sprzedaż aktywów
Zmiany w zarządzie
Wykupy menedżerskie

Biały rycerz
Trujące pigułki
Posunięcia prawne i/lub polityczne

Odwołanie do:
Urzędu Rzetelnego Obrotu
Sądu
Takeover Panel
Giełdy
Zagranicznych władz
Polityków
Źródło: T. Jenkinson, C. Mayer, Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym Obrona atak
i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami. Warszawa: K.E.Liber 1998, s. 33

Ze względu na to, iż zbiory tych grup zazębiają się, niezwykle utrudnione byłoby
scharakteryzowanie każdej grupy oddzielnie. Poszczególne techniki pojawiałyby się
wielokrotnie, co wprowadzałoby pewne nieuporządkowanie i chaos. Z tego powodu
w dalszej części zostaną przedstawione charakterystyki poszczególnych środków
obrony przed wrogimi przejęciami na podstawie pierwszego z wyżej wymienionych
podziałów, a więc według kryterium momentu zastosowania danego środka.
Zostanie jednak uwzględnione czy dany środek podlega formalizacji statutowej, czy
też nie.
III. Środki obrony stosowane przed złożeniem oferty przejęcia
Środki zabezpieczające nie są podejmowane w związku z konkretnym, już
ogłoszonym lub nawet planowanym wezwaniem, ale są wprowadzane przez spółkę
– cel z odpowiednim wyprzedzeniem i mają na celu odstraszenie wszelkich
potencjalnych atakujących od próby przejęcia kontroli nad spółką, czyniąc cały
proces niemożliwym lub ekonomicznie nieopłacalnym.
Najlepszym sposobem obrony przed wrogim przejęciem jeszcze przed
złożeniem oferty jest według W. Frąckowiaka i M. Lewandowskiego utrzymywanie
siły ekonomicznej oraz kontrolnego pakietu akcji. Podają oni również warunki, przy
których spełnieniu prawdopodobieństwo wrogiego nabycia maleje:17
 przedsiębiorstwo ma charakter niepubliczny, co powoduje trudności jego
wyceny oraz niską płynność akcji;
 kontrolny pakiet akcji (51%) utrzymywany jest przez pojedynczego
inwestora lub grupę inwestorów zjednoczonych wspólnym interesem
strategicznym, co umożliwia zablokowanie głosowania na zgromadzeniu
akcjonariuszy;

17

W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Przyjazne i wrogie przejęcia przedsiębiorstw (w:) „Penetrator – Rynek
Kapitałowy”.1998, nr 8, s. 67-70
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 przedsiębiorstwo prowadzi działalność na dużą skalę, a jego kapitał własny
jest wysoki, co podnosi barierę kapitałową w przypadku zamiaru przejęcia
kontroli przez inwestorów zewnętrznych;
 w przedsiębiorstwie funkcjonuje program wykupu akcji przez jego
pracowników w ramach funduszu emerytalnego, co umacnia ich
zainteresowanie utrzymaniem status quo firmy;
 płynność finansowa utrzymywana jest na minimalnym poziomie, co
zmniejsza atrakcyjność przedsiębiorstwa dla inwestorów opierających
program jego nabycia na finansowaniu kredytem.
Oprócz technik polegających na utrzymaniu siły ekonomicznej, środki
zabezpieczające bardzo często przyjmują formę uregulowań umieszczanych
w statutach spółek. Są dwa wytłumaczenia dla istnienia poprawek przeciwko
przejęciu. Po pierwsze, kierownicy wprowadzają w życie strategie obronne,
by oddzielić siebie od przejęć. Kierownicy często tracą stanowisko pracy po
przejęciu lub mogą mieć zmniejszoną władzę. Tutaj, obrona przed przejęciem
przynosi korzyści interesom kierownictwa, przy jednoczesnych kosztach
akcjonariuszy. Drugim wytłumaczeniem jest hipoteza interesu akcjonariusza. Tutaj,
„antyprzejęciowe” poprawki mogą umieścić docelowych kierowników w lepszej
pozycji w negocjacjach handlowych, by otrzymać wyższą cenę przejęcia i przynieść
korzyści akcjonariuszom.18 Tego typu uregulowania dotyczą zwykle kształtowania
praw akcyjnych lub możliwości w zakresie „operowania” kapitałem akcyjnym. 19
Poprzez wprowadzenie tego typu specyficznych postanowień firmy chcą utrudnić
przejęcie nad sobą kierownictwa. Powinny być one wprowadzane z odpowiednim
wyprzedzeniem, ponieważ próba wprowadzenia do statutu zapisu obronnego po
złożeniu oferty będzie raczej skazana na niepowodzenie, gdyż oferent może już
dysponować pakietem blokującym takie zmiany. 20
Jedną z wielu możliwości regulacji, jakie są dopuszczalne do zastosowania
w statucie spółki, jest określenie wymaganego quorum do podejmowania decyzji
dotyczących spraw spółki, szczególnie zaś akceptacji oferty nabycia. Przykładem
może być, np. wprowadzenie zasady kwalifikowanej większości, która określa
odsetek wymaganych głosów oddanych na zgromadzeniu akcjonariuszy, 21 a także
ustanowienie klauzul super-większości odnoszących się do decyzji o fuzji lub
przejęciu i wymagających 80% głosów akceptacji transakcji.22 Może być również
wprowadzona zasada większości głosów akcjonariuszy mniejszościowych. Przy
zastosowaniu takiego rozwiązania oferta musi być zaakceptowana nie tylko przez
kwalifikowaną większość, ale także przez co najmniej połowę głosów
przypadających na akcjonariuszy mniejszościowych. 23 Statut może przewidywać
również kumulację głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje
stosunek dominacji lub zależności. Wprowadzenie tego typu „czap głosowych”
18

W. Davidson, T. Pilger, A. Szakmary, Golden Parachutes, Board and Committee Composition,
and Shareholder Wealth (w:) „The Financial Review”. 2000, no. 33, s. 17-32
19
R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków 2000, s. 282
20
M. Kotlicki, Wrogie przejęcia – coraz trudniej będzie się bronić (w:) „Nasz Rynek Kapitałowy”. 2005,
nr 6, s. 31-35
21
W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Przyjazne i wrogie przejęcia przedsiębiorstw (w:) „Penetrator – Rynek
Kapitałowy”. 1998, nr 8, s. 67-70
22
P. Alberciak, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Implikacje teoretyczne. Łódź 2002, s. 108
23
W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Przyjazne i wrogie przejęcia przedsiębiorstw (w:) „Penetrator – Rynek
Kapitałowy”. 1998, nr 8, s. 67-70
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(voting caps) do statutu spółki może skutecznie zniechęcić inne podmioty do próby
przejęcia spółki w drodze wezwania, skoro pomimo skupienia większości głosów nie
będzie możliwe wykonywanie rzeczywistej kontroli nad spółką.24 Czapy głosowe
ograniczają liczbę praw głosowych, które pojedynczy akcjonariusz może oddać
na zgromadzeniu akcjonariuszy, bez względu na liczbę akcji jaką rzeczywiście
posiada.25
Duże znaczenie wśród środków obronnych może odgrywać występowanie
porozumień akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu
(voting agreements). Zawarcie takiej umowy, której celem byłoby wzajemne
zobowiązanie się do ustalonego sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu,
może być skutecznym środkiem obrony przed wrogim przejęciem, szczególnie jeśli
jest ona zawarta pomiędzy dużymi akcjonariuszami, co po zsumowaniu ich głosów
pozwala na sprawowanie realnej kontroli nad spółką.26 Umowa taka zawiązana
pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami może również dotyczyć nie sprzedawania
posiadanych pakietów akcji osobom spoza kręgu osób będących sygnatariuszami
umowy.27
Warunkiem wstępnym powodzenia operacji przejęcia jest dostępność na rynku
odpowiedniej liczby akcji spółki – celu, które zapewnią uzyskanie większości głosów
na walnym zgromadzeniu. Z tego też powodu wiele spółek decyduje się
na zmniejszenie liczby akcji znajdujących się w obrocie, co ma za zadanie
zminimalizować prawdopodobieństwo ich przyszłego nabycia przez atakującego lub
też objęcie części akcji przez podmioty, które dają rękojmię, iż nie zaakceptują
warunków wezwania.28
Mówiąc o zmniejszeniu liczby akcji w obrocie, zwykle bierze się pod uwagę dwie
możliwości: umorzenie akcji spółki – celu lub nabycie własne akcji. Umorzenie
stosowane jest w celu zabezpieczenia przed zmianami w strukturze akcjonariatu
i głównie następuje w sytuacji:29
 śmierci akcjonariusza, kiedy poprzez przymusowe umorzenie akcji
zabezpiecza się spółkę przed nabyciem tychże akcji przez osoby trzecie;
 wystąpienia akcjonariusza ze spółki, który pragnie unikając procedury
poszukiwania nabywcy akcji;
 wykluczenia akcjonariusza ze spółki;
 wykupienia akcji własnych w celu umocnienia pozycji kluczowych
akcjonariuszy (tzw. rekapitalizacja firmy).30
Tymczasem nabycie przez spółkę własnych akcji (share repurchase) polega na
tym, iż pakiety akcji mogą być w tym przypadku nabywane na rynku publicznym lub
od udziałowców poprzez tzw. wewnętrzną ofertę zakupu akcji (self tender offer).31
Zmierza to do ograniczenia ilości akcji, które mógłby nabyć w ramach wezwania
K. Oplustil, Obrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej w prawie europejskim i polskim – uwagi
de lege lata i de lege ferenda (cz.I) (w:) „Prawo Spółek”. 2006, nr 5, 10-18
25
P. Roosenboom, T. van der Goot, Takeover Defences and IPO Firm Value in the Netherlands
(w:) „European Financial Management”. 2003, vol. 9, no. 4, s. 485-511
26
R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków 2000, s. 295
27
A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 94
28
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 155
29
Ibidem, s. 181-18
30
P. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia. Warszawa 2000, s. 148
31
K. Legutko, Obrona przed wrogim przejęciem. Wybrane taktyki na przykładach z gospodarki światowej
i polskiej (w:) „Nasz Rynek Kapitałowy”. 2004, nr 3, s. 52-57
24
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potencjalny przejmujący, a tym samym do osłabienia jego ewentualnego wpływu na
spółkę. Oprócz tego nabywanie akcji własnych wywołuje nagłą stymulację popytu,
co wymusza na wzywającym zaoferowanie wyższej ceny i tym samym powoduje
konieczność mobilizacji większych środków finansowych przez wzywającego. 32
Wykup taki podwyższa cenę akcji na wolnym rynku zwiększając w ten sposób koszty
ewentualnej próby przejęcia.33 Nabycie tego typu może być dokonywane
prewencyjnie w obliczu potencjalnego zagrożenia, bądź też w sytuacji realnego
zagrożenia wrogim przejęciem, czyli w chwili pojawienia się oferty przejęcia. 34
Nabycie akcji własnych może też mieć na celu tzw. restrukturyzację bazy
akcjonariatu, kiedy to wykupione akcje są wykorzystywane do motywowania
pracowników lub stworzenia akcjonariatu pracowniczego (employee stock plans).
Ma to znaczenie, ponieważ pracownicy są bardziej lojalnymi akcjonariuszami
i w obliczu wrogiej oferty będą mniej skłonni do sprzedaży swoich akcji.35
Jak już wspomniano, przed groźbą wrogiego przejęcia może zabezpieczyć
również stworzenie stabilnych powiązań kapitałowych, opartych na krzyżowym
nabywaniu akcji. Wzajemne posiadanie (cross holding) powstaje, gdy „dwa
przedsiębiorstwa na podstawie umowy wchodzą we wzajemne posiadanie pakietów
kontrolnych drugiej strony i w ten sposób blokują efektywnie każdej innej stronie
możliwość uzyskania wpływu na losy przedsiębiorstwa”.36 Nabywanie akcji tego typu
zwykle występuje pomiędzy podmiotami sprzymierzonymi lub pomiędzy spółką –
celem a spółkami od niej zależnymi. Umowa określa również maksymalny stan
posiadania akcji oraz to, że żadna strona nie sprzeda akcji bez wzajemnego
porozumienia. Zbliżone konsekwencje, mające na celu utrudnienie przejęcie
przedsiębiorstwa, mogą wiązać się pełnieniem funkcji zarządczych i nadzorczych
w różnych spółkach są przez te same osoby – powiązania osobowe.
Skutecznie uniemożliwić przejęcie może również doprowadzenie do sytuacji,
gdy pakiet kontrolny przedsiębiorstwa będzie własnością fundacji. Wynika to z tego,
iż fundacja jest osobą prawną, która nie ma właściciela, stąd nie może zostać
przejęta przez inne przedsiębiorstwo.37
Kolejnym środkiem jest ograniczenie zbywalności akcji, które ma za zadanie
zmniejszenie płynności akcji, a tym samym możliwości ich nabycia przez
atakującego zamierzającego przejąć kontrolę nad spółką w drodze publicznego
wezwania.38 Postanowienia statutowe ograniczające zbywalność akcji spółki mogą
dotyczyć: uzależnienia rozporządzania akcjami od zgody organów spółki
(tzw. klauzule przyzwolenia – dopuszczenie do zbycia akcji po uprzednim wyrażeniu
zgody przez organy zarządcze)39 lub określonych akcjonariuszy, zastrzeżenia
pierwokupu lub prawa pierwszeństwa nabycia akcji na rzecz dotychczasowych
akcjonariuszy, a także wyznaczania górnej granicy posiadania dla pojedynczego
R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków 2000, s. 297
A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 95
34
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 157
35
Ibidem, s. 175
36
A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 93
37
Przykładem takiego rozwiązania jest duński browar Carlsberg, w którym kontrolujący pakiet udziałów
jest własnością fundacji; Vide: A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998,
s. 93
38
K. Oplustil, Obrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej w prawie europejskim i polskim – uwagi
de lege lata i de lege ferenda (cz.I) (w:) „Prawo Spółek”. 2006, nr 5, s. 10-18
39
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 213
32
33
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akcjonariusza oraz określania kryteriów podmiotowych jakie musi spełniać nabywca
akcji.40 Obostrzenia mogą dotyczyć również darowizny, czy dziedziczenia, przez co
mają stanowić efektywną kontrolę nad akcjonariatem.
Innym środkiem obrony, opartym na statucie spółki i mającym znaczenie przed
wystosowaniem oferty przejęcia, jest zróżnicowanie uprawnień decyzyjnych
poszczególnych kategorii akcjonariuszy. Jest to co prawda odejście od zasady
„jedna akcja – jeden głos”, jednak pozwala pierwotnym właścicielom utrzymać
kontrolę nad firmą, ponieważ posiadanie większościowego pakietu akcji nie
gwarantuje wtedy przejęcia pełnej kontroli kierowniczej nad daną spółką. 41
Odpowiednie zapisy w statucie spółki uprawniają do dokonania, w przypadku groźby
przejęcia, emisji nowych akcji wyposażonych w specjalne prawa głosu lub akcji bez
prawa głosu.42
Środkiem utrzymania kontroli nad spółką może być więc statutowe utworzenie
klasy akcji uprzywilejowanych co do głosu (multiple voting shares). Istota akcji
uprzywilejowanych sprowadza się do tego, iż pewnej grupie akcjonariuszy przyznaje
się szczególne uprawnienia, które wychodzą poza zakres uprawnień wynikających
z akcji zwykłych. Jedna akcja uprzywilejowana co do głosu daje na walnym
zgromadzeniu więcej niż jeden głos. 43 Prawo dopuszcza stosowanie maksymalnie
pięciu głosów na jedną akcję.44 W razie uprzywilejowania akcji co do głosu, nabycie
w ramach wezwania nawet 60% akcji, nie spowoduje przejęcia kontroli nad spółką
publiczną, skoro pozostałe 40% akcji umożliwia, wobec ich uprzywilejowania,
osiągnięcie np. 51% głosów na walnym zgromadzeniu. Uprzywilejowanie to może
przy tym dotyczyć głosowania we wszystkich sprawach (ma wtedy tzw. charakter
uniwersalny), jak i konkretnych spraw wymienionych w statucie.45 Jest ono
przyznawane zwykle małej grupie inwestorów, np. założycielom firmy.46 Istotne jest
przy tym ograniczenie zbywalności akcji uprzywilejowanych co do głosu, aby nie
nabył ich żaden niepożądany podmiot chcący przejęć kontrolę nad spółką.
Następuje to poprzez uzależnienie możliwości ich zbycia od zgody spółki.
Szczególną postacią akcji uprzywilejowanej jest złota akcja (golden share).
Złota akcja jest to akcja z prawem weta. Istotną różnicą miedzy akcją
uprzywilejowaną co do głosu a akcją z przyznanym jej prawem weta jest to, iż akcja,
która upoważnia do wykonywania większej ilości głosów na walnym zgromadzeniu,
umożliwia podejmowanie decyzji wbrew woli akcjonariuszy reprezentujących
większą cześć kapitału, natomiast akcja posiadająca prawo weta nie pozwala na
narzucanie decyzji większości akcjonariuszy, ponieważ posiadacz takiej akcji może
jedynie blokować podjęcie uchwał. 47 Umożliwia ona jednak akcjonariuszowi niemal

Confer: A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 93; C. Podsiadlik,
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41
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pełną kontrolę nad podejmowanymi decyzjami o strategicznym znaczeniu dla spółki,
pomimo tego, iż posiadacz złotej akcji ma możliwość wpływania na treść decyzji
w takiej samej formie jak akcjonariusze nie posiadający złotej akcji. 48 Katalog spraw,
w których walne zgromadzenie nie może podjąć pewnych uchwał bez zgody
posiadacza złotej akcji określa statut. 49 Obok prawa weta ze złotą akcją związane
są takie uprawnienia jak: prawo wyznaczania do organów spółki określonej liczby
obserwatorów (zasiadają oni w organach spółki, uczestniczą w ich działaniach, są
jednak pozbawieni możliwości głosowania), prawo powoływania i odwoływania
pełnoprawnych członków organów spółki.50 Stosowanie złotych akcji najczęściej
spotykane jest w przypadku firm rodzinnych. Mają one wtedy na celu
zabezpieczenie przed zepchnięciem założycieli do roli akcjonariuszy
drugorzędnych.51 W praktyce wielu krajów złota akcja jest także łączona
ze szczególnymi przywilejami takich wspólników, jak Skarb Państwa lub
samorządowe osoby prawne, które z założenia mają za zadanie reprezentować
interes publiczny.52
Odwrotnym sposobem, jednak mającym podobne cele, jest wprowadzenie
statutowego ograniczenia prawa głosu. Taka modyfikacja również nie pozwala na
przejęcie kontroli nad spółką publiczną, pomimo faktu nabycia znacznej liczby akcji.
Statut może tu przewidywać m.in. następujące możliwości:53
 akcjonariusz może wykonywać prawo głosu tylko w pewnej proporcji do
praw głosu z posiadanych przez siebie akcji (np. maksymalnie 1/5 głosów
z posiadanych akcji);
 akcjonariusz może dysponować wyraźnie określoną maksymalną liczbą
głosów, bez względu na liczbę posiadanych akcji (np. maksymalnie
100 głosów);
 akcjonariusz nie może dysponować liczbą głosów przekraczającą określoną
procentowo część wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu (np. 1/5
wszystkich głosów w spółce).
Zapisy te wpływają na to, iż zdobycie znacznego pakietu akcji nie jest
jednoznaczne ze zdobyciem większej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.
Jest to więc znaczące utrudnienie dla spółek planujących przejęcie kontroli
decyzyjnej nad innym podmiotem. W niektórych spółkach istnieją nawet
postanowienia, które pod pewnymi względami przypominają ustrój spółdzielni,
a mianowicie każdy akcjonariusz, bez względu na liczbę akcji, ma tylko jeden głos.54
Specyficznym sposobem ograniczenia prawa głosu jest wprowadzenie
tzw. akcji niemych (non-voting shares). Powstają one w związku z potrzebą
dokapitalizowania spółki przez inwestorów zewnętrznych, a zarazem z obawy przed
M. Gordon-Trybus, Złota akcja i złoty akcjonariusz. Europejskie Centrum Edukacyjne. Toruń 2006,
s. 51
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M. Gordon-Trybus, Złota akcja i złoty akcjonariusz. Europejskie Centrum Edukacyjne.
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przejęciem spółki.55 Są one nabywane ze względu na uprzywilejowanie co do
dywidendy, nie dają jednak swoim posiadaczom prawa głosu na walnym
zgromadzeniu, a w konsekwencji ich pozyskanie nie pozwala na przejęcie kontroli
nad spółką.56
Uregulowania zawarte w statucie spółek mogą dotyczyć również wymiany
składu zarządu spółki będącej potencjalnym celem przejęcia. Są one o tyle istotne,
gdyż samo objęcie większości głosów na walnym zgromadzeniu nie jest
jednoznaczne z uzyskaniem rozstrzygającego wpływu na losy spółki. Niezbędne jest
jeszcze uzyskanie kontroli nad głównymi organami decyzyjnymi spółki. Statutowe
przeszkody w wymianie zarządu mogą zmierzać do maksymalnego utrudnienia
wymiany zarządu, bądź do uczynienia tej operacji bardzo kosztowną. Biorąc pod
uwagę ograniczenie odwołalności władz spółki mogą zostać wprowadzone do
dokumentów przedsiębiorstwa specjalne klauzule, zgodnie z którymi przejmujący
nie może odwołać zarządu przez określony czas, 57 natomiast ewentualne odwołanie
członków zarządów może nastąpić jedynie z powodu „uzasadnionej przyczyny” lub
bezwzględną większością głosów akcjonariuszy.58 Dodatkową koncepcją może być
zastosowanie staggered-classified board, czyli przemienialności zarządu, który jest
dzielony na kilka grup o identycznej liczbie członków, a ich skład osobowy jest
odnawiany w równych odstępach czasu, np. 1/3 składu jest wymieniana każdego
roku.59 Konstrukcja ta może być stosowana jako środek zabezpieczający, ponieważ
„przedłuża okres przejęcia kontroli zmuszając atakującego do przeczekania
kolejnych kadencji poszczególnych klas tego organu” 60. Innego rodzaju
utrudnieniem może być wprowadzenie zapisów o rekompensatach dla zarządu
w przypadku ich przymusowej rezygnacji. Technika ta nosi nazwę „złotego
spadochronu” (golden parachute). Jest ona obowiązkiem wypłaty określonej
odprawy zarządowi przez spółkę przejmującą lub przyznaniem mu opcji zakupu
akcji.61 Kwota takiego „odszkodowania” jest na tyle wysoka, że pozwala na miękkie
„lądowanie” byłego członka zarządu. 62 Złote spadochrony są oddzielnymi klauzulami
w kontrakcie zatrudnienia, które przewidują wynagrodzenie dla kierownictwa pod
wpływem uchwały przejęcia kontroli. Ich racjonalnym uzasadnieniem jest pomoc
w zmniejszeniu konfliktu interesów między akcjonariuszami i kierownikami. Złote
spadochrony motywują kierowników, by zainwestowali swój kapitał ludzki w firmę
i spoglądali długookresowo przy szukaniu możliwości powiększenia wartości dla
akcjonariuszy.63 Tego rodzaju rozwiązanie zwiększa koszty przejęcia i potencjalnie
stanowi środek odstraszający nie w pełni zdecydowanego atakującego od takiego
przedsięwzięcia lub przynajmniej skłania do odstąpienia od wymiany członków
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zarządu.64 Rezultatem jest również opóźnienie uzyskania kontroli nad kandydatem
do przejęcia.
IV. Środki obrony stosowane po złożeniu oferty przejęcia
W chwili złożenia oferty przejęcia spółka – cel posiada nadal szeroki wachlarz
możliwości obronnych do wykorzystania, ponieważ samo wezwanie nie przesądza
jeszcze o przejęciu. Poniżej zostaną przedstawione techniki obronne zaliczane do
grupy środków obronnych, inaczej reaktywnych.
Jedną z najczęstszych reakcji przedsiębiorstw na ofertę wrogiego przejęcia jest
tzw. odpowiedź finansowa (financial response), zwana też przeszacowaniem
aktywów. Polega ona na ogłoszeniu obecnej lub przewidywanej sytuacji finansowej
firmy, uwzględniając przy tym wysokość osiąganego zysku, płaconej dywidendy oraz
wartość majątku.65 Przedsiębiorstwa zagrożone przejęciem ogłaszają wzrost zysku
wobec pierwotnie planowanych wartości. W związku z korektą wysokości zysku
następuje również ogłoszenie zwiększenia wartości dywidendy. Tak więc
przeszacowanie aktywów spółki – celu ma za zadanie wykazać, że cena oferowana
jest zaniżona w porównaniu do faktycznej, znacząco wyższej wartości zagrożonej
spółki.66 W efekcie powinno to spowodować zwiększenie oferowanej premii
przejęcia lub wycofanie się atakującego z transakcji. Technika ta ma również
wpłynąć na dotychczasowych akcjonariuszy i zniechęcić ich do korzystania z tej
oferty,67 poprzez wykazanie, iż jest ona nieopłacalna z ich punktu widzenia.
Innym sposobem zapobiegania wrogiemu przejęciu jest restrukturyzacja firmy,
a konkretnie restrukturyzacja aktywów firmy. Może ona przybrać formę: sprzedaży
majątku, zmian w zarządzie lub tzw. wykupu menedżerskiego.68 „Jedną z form jest
„polityka spalonej ziemi” poprzez zaciągnięcie dużego długu i wyprzedanie części
przedsiębiorstwa, używanie niedawno nabytych funduszy do ogłoszenia wysokiej
dywidendy dla obecnych akcjonariuszy. Kolejna obejmuje wyprzedawanie tzw.
„klejnotów koronnych” (crown jewel), to jest pozbycie się tych części
przedsiębiorstwa, którymi oferent jest najwięcej zainteresowany” 69 oraz których
atrakcyjność zdecydowała o podjęciu prób przejęcia spółki. Polega ona na podjęciu
działań zmierzających do zmiany wartości lub atrakcyjności przedsiębiorstwa
będącego celem przejęcia. Może to być dokonywane poprzez pozbycie się
znaczących aktywów lub też nabycie nowych, które nie są istotne dla potencjalnego
inwestora.70 Sprzedaż aktywów obejmuje sprzedaż firm zależnych, pozbycie się
udziałów w innych firmach, sprzedaż określonych składników majątku, takich jak
ziemia lub tytuły własności, względnie wydzielenie w całości osobnych rodzajów
działalności w obrębie firmy. 71 Ma to na celu zmniejszenie atrakcyjności
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przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku gdy ze względu na nie zgłoszono ofertę.
Restrukturyzacja aktywów oprócz sprzedaży istotnych składników aktywów,
obejmuje także zakup aktywów niechcianych przez potencjalnego nabywcę lub
mogących wywołać zarzuty o stosowanie praktyk monopolistycznych oraz wypłatę
dodatkowej dywidendy obniżającej płynność finansową przedsiębiorstwa. 72
Zmiany w zarządzie mogą zachodzić w trakcie trwania oferty, ale również
w oczekiwaniu na złożenie oferty. Są one odpowiedzią na ewentualnie zgłoszoną
w ofercie poprawę zarządzania firmą. Stosuje się tu również przemienność składu
rady nadzorczej, która polega na utworzeniu trzech grup, z których każda jest
zmieniana raz w roku, przez co firma obejmująca kontrolny pakiet udziałów (akcji)
nie uzyskuje natychmiastowej kontroli nad decyzjami rady. 73 Tzw. staggered board,
czyli zarządy częściowo odnawialne. Tylko część rady dyrektorów (zwykle 1/3)
podlega wymianie na walnym zgromadzeniu, zaś kadencja poszczególnych
członków trwa 3 lata. W ten sposób na jednym walnym zgromadzeniu nie jest
możliwa znacząca wymiana członków zarządu, a zmiana całego układu
we władzach spółki staje się czasochłonna i trudna do przeprowadzenia. 74
Techniką, która również ma za zadanie uczynić spółkę – cel mało atrakcyjnym
obiektem dla atakującego, jest strategia „struktury kapitałowej o dużym udziale
zadłużenia”.75 Jest to obniżenie płynności finansowej spółki poprzez zaciąganie
wysokich kredytów, emisję dokumentów dłużnych lub wypłatę dodatkowej
dywidendy,76 co obniża pozycję firmy na rynku finansowym, utrudnia dalszy dostęp
do kapitału i podnosi koszty jej funkcjonowania. 77 Strategia ta jest stosowana
ze względu na przekonanie, iż wysoki stan zadłużenia może zniechęcić do przejęcia.
Powiększenie dywidendy ma dodatkowo za zadanie oddziaływać na akcjonariuszy
spółki – celu. Poprzez ustanowienie wysokiej dywidendy zarząd przedsiębiorstwa
próbuje stworzyć taką samą korzyść dla akcjonariuszy, jaką stanowi oferta
z zewnątrz. Jest to jednak środek mało elastyczny, ponieważ wypłata dywidendy
odbywa się raz do roku, poza tym ogólna kwota do wypłaty nie może przekroczyć
sumy dysponowanych rezerw. Jest to też pewien paradoks, gdyż zarząd próbuje
„przekupić” akcjonariuszy ich własnymi pieniędzmi. 78
Przedsiębiorstwo chcące zabezpieczyć się przed groźbą wrogiego przejęcia
może także zastosować strategię podwyższenia kapitału zakładowego.
Powiększenie kapitału podnosi wartość danego przedsiębiorstwa, a tym samym
zwiększa koszt przejęcia. Może być wynikiem podwyższenia wartości nominalnej
dotychczasowych akcji lub wyemitowania nowych instrumentów dłużnych
zamiennych na akcje. W rezultacie koszt przejęcia spółki staje się wyższy od

nad przedsiębiorstwami. Warszawa 1998, s. 35
W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Przyjazne i wrogie przejęcia przedsiębiorstw (w:) „Penetrator – Rynek
Kapitałowy”. 1998, nr 8, s. 67-70
73
J. Poteraj, Procesy konsolidacyjne Raiders & Targets w polskich instytucjach finansowych. Olecko
2004, s. 167
74
M. Kotlicki, Wrogie przejęcia – coraz trudniej będzie się bronić (w:) „Nasz Rynek Kapitałowy”.
2005, nr 6, s. 31-35
75
P. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia. Warszawa 2000, s. 148
76
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki. Warszawa 2003, s. 360
77
W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Przyjazne i wrogie przejęcia przedsiębiorstw (w:) „Penetrator – Rynek
Kapitałowy”, 1998, nr 8, s. 67-70
78
A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 94-95
72

322
______________________________________________________________________

pierwotnie zakładanego przez atakującego. 79 Często więc mobilizacja środków
finansowych i zakup liczby akcji zamierzonej na etapie wezwania nie prowadzi do
przejęcia spółki.80
Interesującym środkiem obrony przed przejęciem, nierozerwalnie związanym
z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki – celu, jest tzw. trująca pigułka
(poison pill). Strategia zatrutej pigułki polega na zmiennej konstrukcji
wyemitowanych przez przedsiębiorstwo papierów wartościowych. 81 Polega ona na
prawnym przyznaniu akcjonariuszom przejmowanej firmy praw do subskrybowania
akcji własnej firmy lub firmy dokonującej przejęcia ze znacznym dyskontem. 82
Trujące pigułki są więc gwarancjami wydanymi obecnym akcjonariuszom, dającymi
im prawo do nabycia papierów wartościowych broniącej się firmy po bardzo niskich
cenach w okoliczności połączenia. Skutkiem trujących pigułek ma być poważne
„rozwodnienie” wartości akcji po przejęciu. 83 Początkowo zatrute pigułki były
stosowane w formie powiększenia kapitału z prawem pierwokupu dla
dotychczasowych akcjonariuszy na korzystnych warunkach. Z czasem pojęcie
zatrutych pigułek nabrało szerszego znaczenia i w chwili obecnej obejmuje różnego
rodzaju zobowiązania, które stają się wymagalne w momencie, gdy większość akcji
zmienia właściciela.84 W wyniku tych zobowiązań atakujący zmuszony jest do
zapłaty wysokich sum, co pogarsza rentowność transakcji przejęcia.85
Najpopularniejszą formą jest rozwiązanie, zgodnie z którym akcjonariusze, których
udziały przekraczają np. 30% kapitału akcyjnego, otrzymują prawa objęcia
dodatkowych akcji uprzywilejowanych w sytuacji pojawienia się oferty. Jeśli zarząd
zdecyduje się skorzystać z tego przywileju, emitowane akcje uprzywilejowane mogą
posiadać np. opcje zamiany na akcje zwykłe po super atrakcyjnej cenie, tym samym
znacząco zwiększając koszty przejęcia. Pigułki te określa się mianem „flip-owners”.
Ewentualnie prawa te mogą być odkupione przez emitującą je firmę ze znaczną
premią w stosunku do ceny emisyjnej z wyłączeniem z odkupu praw największych
udziałowców, a wtedy są to tzw. „flip-ins”.86 Trująca pigułka nie wymaga przy tym
aprobaty akcjonariuszy.87
W stosunku do akcjonariuszy spółki – celu członkowie zarządu lub rady
nadzorczej mogą wystosować także specjalny list uprzedzający, w którym
przekonują o celowości wstrzymania się od sprzedaży akcji w świetle nieadekwatnej
ceny w ofercie w stosunku do wartości rynkowej spółki oraz przedstawiają plan
dalszego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 88 Chcą oni w ten sposób
zdyskredytować atakującego w oczach potencjalnych odbiorców oferty przejęcia.
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Obrona przed przejęciem może także polegać na poszukiwaniu różnorodnych
przeszkód prawnych i politycznych (legal/political tactics), które mogą być użyte do
przeciągnięcia lub uniemożliwienia dojścia do skutku wrogiego przejęcia. Atmosfera
towarzysząca wrogiemu przejęciu ma charakter z gruntu konfliktogenny, ułatwia
zatem wywoływanie sporów pomiędzy atakującym a celem. Konflikty te dążą
najczęściej do rozstrzygnięcia przed sądem lub innymi właściwymi organami, takimi
jak np. Urzędy Antymonopolowe, odpowiednie agendy afiliowane przy Giełdach
Papierów Wartościowych w przypadku spółek notowanych publicznie, czy wreszcie
odwołania do władz innych państw. 89 Odwołania te dotyczą głównie naruszeniem
praw firmy, zarzutów złamania przez oferenta Kodeksu Przejęć, a także sytuacji gdy
nabycie grozi monopolizacją sektora.90 Chodzi tu o oddziaływanie otoczenia na
atakującego, które mogłoby zablokować transakcję – negatywne reakcje spółek
zależnych od spółki – celu, kooperantów, władz lokalnych, a nawet organów władzy
państwowej.91 Taktyka ta ma również za zadanie opóźnić wrogie przejęcie,
ponieważ z chwilą wstrzymania transakcji przez sąd, bądź odpowiedni urząd,
przejmowana firma uzyskuje czas, w którym może znaleźć przyjaznego oferenta lub
dokonać innych zmian w swoim planie obrony. 92
Walka propagandowa mająca na celu zdyskredytowanie atakującego może
również przyjmować formę przedstawiania jego słabych stron, zdewaluowania jego
osiągnięć oraz stanu finansowego, nie wyklucza się także stosowania swoistego
szantażu polegającego na groźbie ujawnienia niekorzystnych dla atakującego
informacji, które mogłyby narazić go na reakcję ze strony kompetentnych organów
państwowych.93 Można także wykazać, iż przejęcie przez atakującego doprowadzi
do zaburzeń na rynku pracy. Tu duże znaczenie odgrywają związki zawodowe i inne
organizacje w przedsiębiorstwie, które w znacznym stopniu mogą zwiększyć naciski
na władze antymonopolowe lub polityków w celu zablokowana planów dotyczących
przejęcia, są więc użytecznymi sojusznikami przeciwko oferentowi. 94
Często stosowanym środkiem obrony jest interwencja „białego rycerza” (white
knight). Przedsiębiorstwo, wobec którego została wystosowana oferta przejęcia,
poszukuje „przyjaznego” inwestora. Jest to najczęściej współpracująca z broniącym
się przedsiębiorstwem instytucja finansowa lub bank, który na mocy szczegółowej
umowy i za zgodą zarządu spółki zagrożonej przejęciem zobowiązuje się do
ogłoszenia kontrwezwania w stosunku do wezwania ogłoszonego przez
atakującego.95 Biały rycerz oferuje cenę wyższą niż pierwotny wzywający, stąd też
zdobywa większą przychylność i aprobatę ze strony zarządu spółki przejmowanej.
Może on w dalszej kolejności zobowiązać się do zbycia akcji na rzecz podmiotów
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zależnych od spółki objętej wezwaniem, bądź też na rzecz pracowników tej spółki. 96
Jednak faktyczna obrona przed przejęciem przy zastosowaniu tej metody występuje
w rzeczywistości niezwykle rzadko. Najczęściej pomimo uchronienia spółki – celu
przed pierwotnym atakującym i tak dochodzi do przejęcia, z tym że to biały rycerz
przejmuje kontrolę nad spółką i uzależnia ją od siebie. Z tego też powodu ten środek
obrony traktowany jest raczej jako wybór mniejszego zła. 97
Zbliżoną formą jest tzw. „biały giermek” (white squire). Białym rycerzem określa
się firmę (lub inwestora), która w przypadku ogłoszenia oferty przejęcia wysuwa
konkurencyjną propozycję. Z kolei białym giermkiem nazywa się inwestora, który
nabywa kontrolny pakiet akcji, nie dopuszczając do wrogiego przejęcia i który jest
traktowany jako sprzymierzeniec zarządu atakowanej spółki.98
Innym sposobem obrony jest założenie, że najlepszą obroną jest atak.
Przedsiębiorstwo, którego akcjonariusze zostali wezwani do sprzedaży akcji,
odpowiada wystosowując wezwanie do akcjonariuszy atakującego przedsiębiorstwa
opiewającym na akcje spółki – atakującego i wykupywaniu znacznych pakietów tych
akcji.99 Technika ta nazywana jest obroną Pacmana (Pacman defense).100 Jest to
więc odwrócenie oferty przejęcia i próba przejęcia kontroli nad firmą atakującą.
Zastosowanie tego środka obrony nie wpływa na sam fakt przeprowadzania operacji
wykupu, jednak zwiększają się szanse na to, iż po jej zakończeniu pojawią się
znaczne bariery organizacyjno-finansowe.101 Skutkiem tej strategii może być
bowiem albo przejęcie kontroli nad spółką-atakującym, albo też doprowadzenie do
sytuacji kiedy obie spółki dysponują odpowiadającymi sobie pod względem
rozmiarów udziałami wzajemnymi, czego dalszą konsekwencją będzie wymiana
między tymi spółkami akcji uzyskanych w rezultacie wezwania i powrót do
pierwotnego status quo.102 Najczęściej tę metodę stosują firmy dysponujące
odpowiednimi zasobami lub łatwym dostępem do kredytu.
Kolejnym środkiem obrony przed wrogim przejęciem jest tzw. czerwony śledź
(red herring).103 W metodzie tej spółka przejmowana przygotowuje nieoficjalny
prospekt finansowy, który jest następnie rozsyłany do potencjalnych inwestorów
w celu zapewnienia ich udziału w nowej emisji akcji, którymi ma zostać
sfinansowana planowana fuzja. Dokument ten zawiera wszystkie ważne informacje,
które wcześniej nie były znane najeźdźcy. 104
Techniką, która odmiennie niż wcześniej zaprezentowane środki ochrony,
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przez jej akcjonariuszy od wzywającego, z reguły za wyższą cenę. 105 Polega na tym,
że bezpośrednio po zakupie przedsiębiorstwa dotychczasowi akcjonariusze
wysyłają specjalną „zieloną pocztę” do inwestora, przyznając się, że przegapili
moment kiedy firma była przez rynek niedoszacowana i oferują, że są gotowi
odkupić akcje swojej spółki po cenie przekraczającej ich aktualny kurs giełdowy. 106
Jest to więc „odkupywanie przez firmę cel dużego udziału posiadanego przez
indywidualnego akcjonariusza albo małą grupę akcjonariuszy po cenie wyższej niż
cena rynkowa. Celem odkupywania generalnie jest zakończenie zagrożenia wrogim
przejęciem; często akcjonariusz zgadza się nie nabywać więcej akcji firmy – celu
przez wyszczególniony okres czasu.” 107 „Obie strony blefują wściekle do czasu, gdy
najeźdźca ostatecznie zaakceptuje greenmail, odsprzedając blok jego udziałów po
atrakcyjnej cenie.”108
Katalog dostępnych środków obronnych, przynajmniej ten teoretyczny, jest
stosunkowo bogaty, co umożliwia właściwe ich dobranie do profilu, możliwości
i struktury danego podmiotu.109 Sposoby obrony ewoluowały na przestrzeni lat.
Na początku poprzedniej dekady powszechne było umieszczanie w statutach spółek
zapisów utrudniających przejęcie (tzw. zatrutych pigułek), były one jednak często
podważane przez sądy, dlatego poszukiwano nowych rozwiązań. Zaczęto więc
stosować taktykę „po prostu powiedz nie” (just say no), która polegała na odmowie
zgody na przejęcie z uwagi na przyjętą wcześniej i zatwierdzoną strategię działania,
która zakładała niezależny rozwój. Stosowano również program ESOP (employe
stock ownership plan), poszerzający akcjonariat pracowniczy jako metodę obrony
przed przejęciem. Wyszły natomiast z użycia takie środki jak: odkup z premią
własnych akcji, ponieważ nie służyły interesom akcjonariuszy. 110
Podsumowanie
„Bez względu na kształt linii demarkacyjnej, przeprowadzonej pomiędzy
kategoriami środków obronnych, należy stwierdzić, iż niezależnie od rodzaju
zastosowanego środka, jego skuteczność w przypadku braku wsparcia innymi
instrumentami obronnym jest ograniczona. Jedynie kompleksowe zastosowanie
dostępnych środków obronnych, a więc wypracowanie pewnej strategii, może być
kluczem do sukcesu w postaci skutecznej obrony przed wrogim przejęciem.” 111 Aby
było możliwe opracowanie skutecznej strategii obrony, niezbędna jest znajomość
opcji z jakich przedsiębiorstwo może skorzystać. W tym celu w niniejszym artykule
zostały zebrane podstawowe kategorie prezentujące najważniejsze z możliwych do
zastosowania technik obronny przed wrogimi przejęciami.

R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków 2000, s. 300
P. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia. Warszawa, s. 150
107
M. Mitchell, The Value of Corporate Takeovers (w:) „Financial Analysts Journal”. January-February
1991, vol. 47, no. 1, s. 21-31
108
A. Malachowski, White Knights, Greenmail and the Poison Pill (w:) „Managerial Auditing Journal”. 1992,
vol. 7, no. 4, s. 15-19
109
A. Szymańczyk, Przyczyny przejęć kapitałowych i prawne sposoby ich zapobieganiu (w:) http://www.efinanse.com/artykuly/31.pdf (pobrano 30.03.2016 r.)
110
W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Przyjazne i wrogie przejęcia przedsiębiorstw (w:) „Penetrator –
Rynek Kapitałowy”. 1998, nr 8, s. 67-70
111
Ibidem
105
106

326
______________________________________________________________________

Streszczenie
W artykule podjęto tematykę strategii obrony przedsiębiorstw przed wrogimi
przejęciami. Przedstawiono podstawowe przyczyny podejmowania działań
obronnych przez zarządy spółek – celów wobec wezwania. Wyjaśniono pojęcia
obrony przed wrogim przejęciem i środka obrony. Dokonano klasyfikacji środków
obrony przed wrogimi przejęciami oraz szczegółowo omówiono podstawowe
strategie obronne przed złożeniem oferty oraz po złożeniu oferty przejęcia. Artykuł
ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu technik przeciwstawiania się wrogim
ofertom, co ma ułatwić osobom zainteresowanym tą tematyką dostęp do informacji
dotyczących sposobów obrony przedsiębiorstw w celu przygotowania najlepszej
strategii uniknięcia przejęcia przez inną spółkę.
Słowa klucze: przejęcie, wrogie przejęcie, obrona przed wrogim przejęciem,
środek obrony przed wrogim przejęciem
Summary
The subject matter of the article are defense strategies against hostile
takeovers of companies. The basic reasons for taking defensive action by the boards
of the target-companies to the order where introduced. The concept of defense
against hostile takeovers and the means of defense where explained. Classification
of means of defense against hostile takeovers was made and in detail the basic
defense strategies before bidding and after the submission of a takeover bid were
discussed. The aim of this article is to organize the knowledge of techniques to stand
up to hostile offers, which is to facilitate those interested in the subject the access to
information concerning a company’s defense methods in order to prepare the best
strategy to avoid a takeover by another company.
Key words: takeover, hostile takeover, defense against hostile takeovers,
means of defense against hostile takeovers
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Introduction
The considerations of the interpersonal functioning of students, relations
established by them, especially relations with the lecturers in the college
(a university, a university-level school, an academy), induced us to review the
aspects of perception of ethics and ethical standards, determine by the academic
community. The ethics of functioning in the world was important for us,
understanding the term of “good”, which in the daily reality is the opposite of “bad”.1
Assuming the premises of utilitarianism, as of one the most important and the most
popular theories of morality, it is presumed that an action is morally just if more
benefits are produced than damages for all the parties (the unit and the community).
The best actions, or morally just ones, are these that maximise benefits for all the
interested and minimise damages or incurred costs. The very idea, however,
assumes pro-social action in the sense that the unit acting for oneself is also acting
for “non-I” entities (the good of others, social good), because both directions
of actions are immanently interrelated.
In many studies, as noticed by B. Wojciszke and W. Baryła2 the countless
number of interpretation categories are used to interpret behaviour of the other
Whereas, in the opinion of the said authors “valuing afnother person is based on two
independent types of content categories:
 moral categories: based on identification (praiseworthy or reprehensible)
of the purpose / intention of the observed person,
 performance categories: based on recognising the degree of effectiveness
achieved in the pursuit of this purpose”.3
A large number of studies proves that these two categories play the most
important role in perceiving others.4 In our study, we wanted to check how students
perceive ethical values in behaviour of academic teachers, how observation of these
behaviours, contact with the teacher in the process of education affect ethics
in behaviour of students, their moral judgments. Based on the results of the studies
conducted by B. Wojciszke and W. Baryła5 almost 100% of behaviour of moral nature
may be explained referring to 3 codes of ethics: ethics of autonomy, ethics
of common good and ethics of dignity. This is why we present selected aspects
S. M. Cahn, P. J. Markie, Ethics: History, Theory, and, Contemporary Issues. New York 2002, p. 461
B. Wojciszke, W. Baryła, Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie ich
pomiaru, „Przegląd Psychologiczny”. 2000, tom 43, nr 4, pp. 395-421
3
Ibidem, p.395
4
B. Wojciszke, Multiple meanings of behawior: Construing actions in terms of competence and morality.
“Journal of Personality and social Psychology”. 67, pp. 222-232
5
Ibidem, pp. 395-421
1
2
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related to ethical standards, behaviour of academic teachers perceived by students
are presented in this paper.
Codes of ethics constitute the master patterns with which moral behaviour
is assessed.6 Each code has its own content domain, relatively independent of the
others, built around some central value that determines positiveness
vs negativeness of typical behaviours.7
Ethics of autonomy considers the good of another to be the central value,
among such virtues as: respect for good, freedom and rights of the individual, helping
others, loyalty to the individual.
Ethics of common good places the good of the community as the whole in the
central spot, among others against the background of respecting standards, law,
truth, equality.
Ethics of dignity for which the central value is living a decent life, with virtues
important to it: spirituality, honour, contempt for material values.8
Methodological aspects of the research
The presented theoretical grounds became the reason to initiate the study
of ethical codes and the factors that differentiate it. We attempt in this paper to reply
to the study problems that we have formulated in the form of questions:
What is the level of intensity of ethical codes (in the aspect of ethic of autonomy,
ethic of common good, ethic of dignity) in the process of education of students
of pedagogy in Polish colleges/university in the context of the assumed results
of education in pedagogy?
What is the level of intensity of ethical codes in the process of education
of students of pedagogy in Polish colleges/university in terms of the level
of education?
What differences may occur between the level of intensity of ethical codes
and the students perception of ethical behave of their lecturers?
We have assumed the following hypotheses:
H1: The level of intensity of ethics of autonomy in students of pedagogy will be
high according to the presumed effects of education in pedagogy.9
H2: The level of intensity of ethics of common good in students of pedagogy will
be high according to the presumed effects of education in pedagogy.10
H3: The level of intensity of ethics of dignity in students of pedagogy will be high
according to the presumed effects of education in pedagogy.11
H4: On the basis of theoretical analyses, significant differences are expected
in the level of intensity of ethics of autonomy in students of pedagogy between the
average values in the compared groups, varied in terms of the level of education.

Ibidem, pp. 395-421
A.nOleszkowicz, O.nBąk, A.nKeplinger, Maksymalizm moralny w percepcji młodzieży i seniorów,
„Psychologia Rozwojowa”. 2005, tom 10, nr 2, p. 135-145
8
Ibidem, pp. 395-421
9
Annexes to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education: 4.11.2011r. (position: 1521),
Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia.
10
Ibidem
11
Ibidem
6
7
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H5: On the basis of theoretical analyses, significant differences are expected
in the level of intensity of ethics of common good in students of pedagogy between
the average values in the compared groups, varied in terms of the level of education.
H6: On the basis of theoretical analyses, significant differences are expected
in the level of intensity of ethics of dignity in students of pedagogy between the
average values in the compared groups, varied in terms of the level of education.
H7: On the basis of theoretical analyses, significant differences are expected
in the level of intensity of ethics of autonomy in students of pedagogy between the
average values in the compared groups, varied in terms of the students perception
of ethical behave their lecturers (in the declared assessment of the students).
H8: On the basis of theoretical analyses, significant differences are expected
in the level of intensity of ethics of common good in students of pedagogy between
the average values in the compared groups, varied in terms of students perception
of ethical behave their lecturers (in the declared assessment of the students).
H9: On the basis of theoretical analyses, significant differences are expected in
the level of intensity of ethics of dignity in students of pedagogy between the average
values in the compared groups, varied in terms of students perception of ethical
behave their lecturers (in the declared assessment of the students).
These hypotheses determine the space of variables that we conventionally call:
Dependent variables:
X1 (level of ethics of autonomy). Indicator: the result obtained in the Ethics
Questionnaire.
X2 (level of ethics of common good). Indicator: the result obtained in the Ethics
Questionnaire.
X3 (level of ethics of dignity). Indicator: the result obtained in the Ethics
Questionnaire.
Independent variables:
Y1 – level of education. Indicator: the level of education declared in the
questionnaire.
Y 2 – students perception of ethical behaviour of their lecturers. Indicator: the
answer by the subject to the question in the questionnaire: What do you think, do
your lecturers usually behave ethically? (categorisation of answers: yes 2, rather yes
1, neutral 0, rather no –1, no –2).
The study included students of universities and colleges from the area of the
Silesian and Małopolskie voivodeships (sample N = 577).12 They were studying
pedagogy, mostly women (n = 547). The study was conducted in 2015 and 2016.
The sample was selected randomly. The data that take into consideration the level
of the studies and the gender of the respondents are presented in the following chart
(Fig. 1)

12

Not all respondents answered the question, which is why the number of respondents is given in each
chart with the answers (n) to indicator questions.
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Figure 1: characteristics of the research sample (N=577)

Source: own research, 2015-2016

Results
Ethics of autonomy
Figure 2: ethics of autonomy and the level of education (N=577)

Source: own research, 2015-2016
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The results of the student were in the range 13-33. On the basis of the obtained
results, we can conclude about the low level of ethics of autonomy, because the
maximum number of points in this scale was 63. Therefore, we reject the hypothesis
H1 that the level of intensity of ethic of autonomy in students of pedagogy is high
according to the presumed effects of education in pedagogy.
To confirm the differences between the average values in the compared groups
varied in terms of the level of education, the Kruskal-Wallis test was conducted
as a nonparametric alternative to the one way ANOVA. The test was used to
compare the average values whose distribution is not similar to normal distribution
(the variables were tested with the Kolmogorov-Smirnov test – the zero hypothesis
about parametric distribution the variables was rejected). There was statistically
significant difference between the ethic of autonomy by degree level (H(2)=58,968,
2
p=0,000; 𝜂𝐻
= 0,099), with a mean rang of 232,53 for 1 Year Bachelor's Degree
Programs, 314,62 for 2 Year Bachelor's Degree Programs, 425,85 for 3 Year
Bachelor's Degree Programs, 301,07 for 1 Year Master's Degree Programs, 350,28
for 2 Year Master's Degree Programs.
Due to finding differences in the compared groups, the H4 test hypothesis is to
be confirmed that the level of intensity of ethics of autonomy in students of pedagogy
is statistically significantly varied by the level of education.
Figure 3: Eehics of common goods and students perception of ethical behave of their
lecturers (n = 548)

Source: own research, 2015-2016
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To confirm the differences between the average values in the compared groups
varied in terms of the level of education, the Kruskal-Wallis test was conducted
as a nonparametric alternative to the one way ANOVA. The test was used to
compare the average values whose distribution is not similar to normal distribution
(the variables were tested with the Kolmogorov-Smirnov test – the zero hypothesis
about parametric distribution the variables was rejected). There was no statistically
significant difference between the ethic of autonomy by students perception
2
of ethical behave of their lecturers (H(2)=7,960, p=0,093; 𝜂𝐻
= 0,008), with a mean
rang of 175,25 for Negative, 261,46 for Rather negative, 210,28 for Neutral, 238,79
for Rather positive, 243,46 for Positive.
Due to finding differences in the compared groups, the H7 test hypothesis is to
be rejected that the level of intensity of ethics of autonomy in students of pedagogy
is statistically significantly varied by the students perception of ethical behave of their
lecturers.
Figure 4: ethics of common goods and the level of education (N= 577)

Source: own research, 2015-2016
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The results of the student were in the range 14-39. On the basis of the obtained
results, we can conclude about the low level of ethics of common good, because the
maximum number of points in this scale was 66. Therefore, we reject the hypothesis
H2 that the level of ethic of common good in students of pedagogy is high according
to the presumed effects of education in pedagogy. To confirm the differences
between the average values in the compared groups varied in terms of the level
of education, the Kruskal-Wallis test was conducted as a nonparametric alternative
to the one way ANOVA. The test was used to compare the average values whose
distribution is not similar to normal distribution (the variables were tested with the
Kolmogorov-Smirnov test – the zero hypothesis about parametric distribution the
variables was rejected). There was statistically significant difference between the
2
ethic of common good by degree level (H(2)=57,576, p=0,000; 𝜂𝐻
= 0,096), with
a mean rang of 234,54 for 1 Year Bachelor's Degree Programs, 316,48 for 2 Year
Bachelor's Degree Programs, 428,27 for 3 Year Bachelor's Degree Programs,
299,71 for 1 Year Master's Degree Programs, 350,50 for 2 Year Master's Degree
Programs. Due to finding differences in the compared groups, the H5 test hypothesis
is to be confirmed that the level of ethics of common good in students of pedagogy
is statistically significantly varied by the level of education.
Figure 5: ethics of common good and the students perception of ethical behave of their
lecturers (n = 550)

Source: own research, 2015-2016
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To confirm the differences between the average values in the compared groups
varied in terms of the level of education, the Kruskal-Wallis test was conducted as
a nonparametric alternative to the one way ANOVA. The test was used to compare
the average values whose distribution is not similar to normal distribution (the
variables were tested with the Kolmogorov-Smirnov test – the zero hypothesis about
parametric distribution the variables was rejected). There was no statistically
significant difference between the ethic of common good and the students perception
2
of ethical behave of their lecturers (H(2)=7,960, p=0,093; 𝜂𝐻
= 0,008), with a mean
rang of 175,25 for Negative, 261,46 for Rather negative, 210,28 for Neutral, 238,79
for Rather positive, 243,46 for Positive. Due to finding differences in the compared
groups, the H8 test hypothesis is to be rejected that the level of intensity of ethics
of common good in students of pedagogy is statistically significantly varied by the
students perception of ethical behave of their lecturers.
Ethics of dignity
Figure 6: ethics of dignity and a level of education (N=577)

Source: own research, 2015-2016

The results of the student were in the range 9-30. On the basis of the obtained
results, we can conclude about the low level of ethics of dignity, because the
maximum number of points in this scale was 66. Therefore, we reject the hypothesis
H3 that the level of ethic dignity in students of pedagogy is high according to the
presumed effects of education in pedagogy. To confirm the differences between the
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average values in the compared groups varied in terms of the level of education, the
Kruskal-Wallis test was conducted as a nonparametric alternative to the one way
ANOVA. The test was used to compare the average values whose distribution is not
similar to normal distribution (the variables were tested with the Kolmogorov-Smirnov
test – the zero hypothesis about parametric distribution the variables was rejected).
There was statistically significant difference between the ethic of dignity by degree
2
level (H(2)=53,735, p=0,000; 𝜂𝐻
= 0,09), with a mean rang of 236,98 for 1 Year
Bachelor's Degree Programs, 306,67 for 2 Year Bachelor's Degree Programs,
423,92 for 3 Year Bachelor's Degree Programs, 297,45 for 1 Year Master's Degree
Programs, 360,13 for 2 Year Master's Degree Programs. Due to finding differences
in the compared groups, the H6 test hypothesis is to be confirmed that the level
of ethics of dignity in students of pedagogy is statistically significantly varied by the
level of education.
Figure 7: ethics of dignity and the students perception of ethical behave of their lecturers
(n = 550)

Source: own research, 2015-2016

To confirm the differences between the average values in the compared groups
varied in terms of the level of education, the Kruskal-Wallis test was conducted
as a nonparametric alternative to the one way ANOVA. The test was used to
compare the average values whose distribution is not similar to normal distribution
(the variables were tested with the Kolmogorov-Smirnov test – the zero hypothesis
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about parametric distribution the variables was rejected). There was no statistically
significant difference between the ethic of dignity and the students perception
2
of ethical behave of their lecturers (H(2)=2,405, p=0,662;𝜂𝐻
=0), with a mean rang
of 222,39 for Negative, 246,83 for Rather negative, 216,26 for Neutral, 236,58 for
Rather positive, 240,86 for Positive. Due to finding differences in the compared
groups, the H9 test hypothesis is to be rejected that the level of intensity of ethics
dignity in students of pedagogy is statistically significantly varied in terms of students
perception of ethical behave of their lecturers.
Summary
The results of our study showed that:
 the level of intensity of ethics of autonomy, common good and dignity is low
in students of pedagogy according to the presumed effects of education
in pedagogy,
 the level of intensity of ethics of autonomy, common good and dignity
in students of pedagogy is statistically significantly varied by the level
of education,
 the level of intensity of ethics of autonomy, common good and dignity is not
statistically significantly varied in terms of students perception of ethical
behave of their lecturers.
The results of the study show that the issue is worth continuing with further
studies enhancing the current theoretical knowledge of students perception of ethical
behave of their lecturers and its references / applications for pedagogical practice.
Summary
The purpose of this article is to attempt to answer the questions, how students
perceive ethical values in behaviour of academic teachers, how observation of these
behaviours, contact with the teacher in the process of education affect ethics
in behaviour of students, their moral judgments. We used standardized Ethics
Questionnaire by B. Wojciszke and W. Baryła for the measuring 3 ethics codes and
we verified the level of ethics autonomy, ethics of common good, ethics of dignity
among students and colleges from the area of the Silesian and Małopolskie
voivodeships (sample N = 577). Participants were studying pedagogy, mostly
women (n = 547). The study was conducted in 2015 and 2016. In this paper we
analyzed the differences in the selected ethics codes and assumed results
of education in pedagogy, the level of education and the students perception
of ethical behave of their lecturers.
Key words: ethical standards, ethical codes, student – lecturer relationship,
training process
Streszczenie
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania oscylujące wokół zagadnienia
postrzegania przez studentów zachowań etycznych swoich wykładowców,
obserwacji tych zachowań, relacji z wykładowcą w procesie kształcenia i ich
oddziaływań na zachowania i sądy moralne studentów. Zastosowano w tym celu
wystandaryzowany kwestionaiusz Etyk autorstwa B. Wojciszke i W. Baryły do
pomiaru 3 kodów etycznych: etyki autonomii, etyki dobra powszechnego, etyki
godności wśród studentów uniwersytetów i szkół wyższych z terenu województwa
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śląskiego i małopolskiego (próba N = 577). Badani studiowali pedagogikę,
w większości były to kobiety (n = 547). Badania zostały przeprowadzone w 2015
i 2016 roku. W tym artykule zaprezentowano wybrane kody etyczne w kontekście
zakładanych efektów kształcenia na kierunku pedagogika, poziomu wykształcenia
i postrzegania przez studentów zachowań etycznych swoich wykładowców.
Słowa klucze: standardy etyczne, kody etyczne, relacje uczeń – mistrz, proces
kształcenia
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Anna DRZEWICZ, Sylwia GLIWA
Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
ZNACZENIE EDUKACJI OBYWATELI RP
W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ TERRORRYSTYCZNYCH
Wstęp
Współcześnie akcentowana potrzeba poczucia bezpieczeństwa strukturalnego,
jak i personalnego jest m.in. wynikiem eskalacji asymetrycznych zagrożeń
współczesnego świata, w tym terroryzmu. Od 11.09.2001 r. lista zamachów
terrorystycznych, których ofiarami są osoby przypadkowe ciągle wzrasta, wpływając
tym samym na obniżenie poczucia bezpieczeństwa społecznego. Od zamachu na
World Trade Center media wielokrotnie donosiły o akcjach terrorystycznych, które
miały miejsce m.in. w Madrycie, Londynie, Paryżu, Nicei, Ankarze, Brukseli,
Bombaju, czy Tunisie. Krwawe i zabójcze uderzenia terrorystyczne, to bezprawna
napaść na bezbronnych i niewinnych ludzi.
Terroryzm to nic innego, jak ,,przemyślane użycie przemocy lub zagrożenia
w celu wywołania strachu; wymuszenie lub zastraszenie rządów lub społeczeństw
w celu nacisku politycznego, religijnego lub ideowego”. 1 Ludzie żyją w ciągłym
niepokoju, bowiem w sytuacjach, gdy dochodzi do zamachów terrorystycznych
niewątpliwie zagrożenie materializuje się ,,w postaci lęku przed utratą
najważniejszych dla człowieka wartości: zdrowia, życia, spokoju, rodziny, względnie
godnego egzystowania”.2 Istnienie zagrożeń terrorystycznych obniża poczucie
bezpieczeństwa, rozumianego, jako ,,stan, który daje poczucie pewności,
i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie (…) To sytuacja
odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni,
np. zdrowiem pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych”. 3 Bezpieczeństwo jest
jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, która usytuowana została
w piramidzie potrzeb Maslowa na drugim miejscu, zaraz po potrzebach
fizjologicznych.

Przeciw terroryzmowi, „Polska Zbrojna” z 30.06.1993 (w:) W. Łepkowski (red.) Słownik terminów
z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 138
2
J. Tomiło, Edukacja antyterrorystyczna w perspektywie kształcenia ustawicznego (w:) H. Bednarczyk
(red.): Edukacja ustawiczna dorosłych, tom IV. Radom 2013, s. 102
3
W. Łepkowski, Słownik terminów z zakresu ….op. cit., s. 12
1
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Rysunek nr 1: Piramida potrzeb A. Maslow

Poczucie bezpieczeństwa ,,jest wartością, której znaczenie wzrasta
w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie ponowoczesnym. Szczególnej
rangi nabiera ono wobec trudnych, niepokojących, a nierzadko przerażających
zjawisk na początku XXI wieku, takich jak na przykład: wzrost przestępczości i jej
nowe wymiary, agresywność i ekspansywność określonych grup społecznych
i różnych sfer życia społecznego, światowy terroryzm, globalizujący się
a jednocześnie coraz bardziej realny dla każdego z nas”. 4
Dla Polski, terroryzm na chwilę obecną jest zjawiskiem, które ma miejsce poza
granicami kraju. Jednakże istnieją motywy, w wyniku, których Rzeczypospolita może
stać się punktem docelowym ataków terrorystycznych. RP to jedno z państw
działających w koalicji antyterrorystycznej (braliśmy aktywny udział w misjach
w Afganistanie i Iraku). Przynależność do struktur Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego, unormowane stosunki z Izraelem, otwarte granice w ramach
Unii Europejskiej, geostrategiczne położenie (państwo tranzytowe) to kolejne
pobudki, które mogą skłonić terrorystów do ataku na nasz kraj.
Według badań przeprowadzonych przez CBOS z 2015 r. ,,zagrożenie
terroryzmem w Polsce jest w odczuciu społecznym poważniejsze niż przed laty.
Obecnie za realne uważa je połowa badanych – 56% (od roku 2013 wzrost o 13
punktów procentowych, a od 2010 aż o 24 punkty”.5
4

5

A. Cudowska, Poczucie bezpieczeństwa personalnego w narracji kreatywności (w:) D. Kowalski,
M. Kwiatkowski, A. Zduniak (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy.
Lublin – Poznań 2004, s. 13
Komunikat z badań CBOS. Zagrożenie terroryzmem, nr 50/2015, Centrum Badań Opinii Społecznej.
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Rysunek nr 2: Wyniki badań CBOS, Komunikat z badań CBOS. Zagrożenie
terroryzmem, nr 50/2015

Źródło: Centrum Badań Opinii Społecznej. Warszawa 2015, s. 1

Badania przeprowadzone przez CBOS ukazują, że skala problemu
zagrożeniami terrorystycznymi na przestrzeni lat staje się coraz większa.
Niewątpliwy wpływ na to zdarzenie mają media oraz wzrost świadomości
społeczeństwa polskiego. Jednakże nadal spora część Polaków (44%) uważa, że
nie istnieje realne zagrożenie terroryzmem w Polsce. Jak widać z przeprowadzonych
badań nadal spory procent obywateli RP ma uśpioną czujność. 56% badanych,
którzy dostrzegają problem zagrożenia terroryzmem w Polsce to osoby
,,zainteresowane bieżącymi wydarzeniami, specjaliści z wyższym wykształceniem,
członkowie kadry kierowniczej, technicy i średni personel, osoby uzyskujące
najwyższe dochody oraz badani biorący udział w praktykach religijnych kilka razy
w tygodniu”.6 Młodsi respondenci badania (od 18 do 34 roku życia) uważają, że
zagrożenie terroryzmem jest wyolbrzymiane. Odnosi się wrażenie, że niwelowanie
(ciągle w dużej mierze) tego typu zagrożenia w Polsce może być wynikiem
nieodpowiedniej edukacji i wychowania antyterrorystycznego. Świadomość
obywateli dotycząca zagrożeń asymetrycznych w czasie wojny z terroryzmem
odgrywa ogromną rolę. Należy pamiętać, że ,,terroryzm nie jest efemerydą
obecnych czasów, stał się permanentnym elementem naszej codzienności, tak jak
wiele innych międzynarodowych problemów uległ procesowi globalizacji –
eksterytorialności”.7

Warszawa 2015, s. 1
Ibidem, s. 2
7
D. Szlachter, Unia Europejska wobec terroryzmu, http://www.cbnt.collegium.edu.pl/, s. 1
(pobrano 25.09.2016 r.)
6
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Edukację antyterrorystyczną rozpatrywać można w dwóch ujęciach:
 prakseologiczno pragmatycznym – opiera się na kształtowaniu umiejętności
praktycznych
i
sprawności
w
rozpoznaniu,
eliminacji,
unikaniu/niedopuszczaniu do zamachów terrorystycznych, ujęcie odnosi się
do działania opartego w ramach wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności;
 wychowawczym – opiera się na kształtowaniu osobowości, świadomości,
poglądów i postaw wobec terroryzmu; w ujęciu tym ważnym czynnikiem jest
racjonalna ocena zjawisk z adekwatną reakcją do rzeczywistości;
wychowanie antyterrorystyczne może uczynić społeczeństwo swoistym
partnerem państwa w wykrywaniu zagrożeń. 8
Usytuowanie bezpieczeństwa w potrzebach wyższego rzędu oraz wzrost
zagrożeń terrorystycznych implikują konieczność budowy nowego podejścia do
edukacji i wychowania antyterrorystycznego.
Celem pracy jest analiza polskiego systemu edukacji antyterrorystycznej.
Ukazanie nieprawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem oraz
zaproponowanie rozwiązań, które zwiększą jego wydajność.
W dążeniu do realizacji celu głównego poszukiwano odpowiedzi na
następujące pytania problemowe: Czym jest terroryzm? Czym jest wychowanie
i edukacja antyterrorystyczna? Jakie są formy edukowania Polaków? Jaką rolę
odgrywają szkoła, media oraz władze centralne i lokalne w edukowaniu obywateli
RP? Jak uświadamiać społeczeństwu istnienie zagrożenia, które w dużej mierze jest
nadal bagatelizowane?
Zakładając, że edukacja obywateli RP, na wypadek zaistnienia zagrożeniem
terrorystycznym jest niewystarczająca, to przed państwem polskim stoi nie lada
wyzwanie stworzenia odpowiedniego systemu edukacji antyterrorystycznej.
Publikacja ma charakter teoretyczno-poznawczy, praktyczny i pragmatyczny.
Stworzona została w oparciu o obserwację i liczne analizy. Wykorzystanym
rodzajem techniki badania okazała się także metoda statystyczna oraz krytyka
źródeł. Potrzeba doskonalenia i aktualizowania wiedzy antyterrorystycznej nadal jest
sprawą niekwestionowaną i wartą poruszenia.
Dynamika środowiska bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia terroryzmem
W obliczu ostatnich wydarzeń na kontynencie trudno jest zadać pytanie czy
dojdzie do ataku na naszym polskim podwórku. Zamiast „czy?” Należy zadać
pytanie, „kiedy?”, a także, w jaki sposób jesteśmy, jako społeczeństwo, do tego
przygotowani. Dynamika środowiska bezpieczeństwa wystawia na próbę nie tylko
organizację państwa, ale również a raczej przede wszystkim społeczeństwo.
Szkodliwe oddziaływanie, oprócz co najbardziej oczywiste – dotyka nastrojów
społecznych, znacznie wpływa również m.in. na gospodarkę, prawo oraz politykę,
co również w sposób pośredni wpływa na ludność cywilną.
Terroryzm stanowi w obecnych uwarunkowaniach jedno z największych
wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Przytoczona we wstępie definicja
stanowi zaledwie jedno z możliwych ujęć leksykalnych zjawiska i jest rozumieniem
wypracowanym przez krąg kultury zachodniej. Nieważne natomiast jak określi się
sprawców zamachów – „terrorystami” czy „bojownikami o wolność”, warto
przeanalizować motywy ich działalności, aby poznać możliwości przeciwdziałania
8

J. Tomiło, op. cit., s. 107
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tego typu aktom już w zalążku. O mocy zjawiska świadczy strach, jaki ze sobą niesie
a jego siłą jest nieprzewidywalność, zaskoczenie, niepewność i możliwość
wpływania na stan umysłu i poczucie bezpieczeństwa. Do zasiania ziarna niepokoju
nie jest konieczne przeprowadzenie zamachu a zaledwie groźba jego
przeprowadzenia.
Użycie/groźba użycia przemocy dla celów politycznych stanowi obecnie
najmocniejszy oręż w rękach grup (czasami jednostek), które próbują zwalczać w ich
rozumieniu błędne ideologie i styl życia. Warto przypomnieć, iż jest to sposób walki
słabszych (pod względem uzbrojenia, przygotowania, zorganizowania) z silną jak się
wydaję organizacją państwową, natomiast siła tego typu metod tkwi w ataku na
najcenniejsze i najbardziej newralgiczne ogniwo państwa – ludność cywilną.
Obywatele stanowią swoisty przekaźnik dla żądań terrorystów – psychoza
strachu do wywołania, której dążą atakujący, prowadzi do wymuszania postulatów
(głównie politycznych), właśnie przez zastraszone grupy ludności, na układzie
rządzącym. Umiędzynarodowienie przekazu – atak na symboliczne miejsca,
określanie przeciwnika ogólnikami (“niewierni”, “zachód”) dodatkowo wzmacnia
niepewność, co do kolejnego celu, napędzając tym samym poczucie strachu
i zagrożenia.
Aby osiągnąć swoje cele (wywołanie strachu) terroryści potrzebują platformy do
przekazu efektów swoich czynów – obrazów zniszczeń, rannych i zabitych. Idealnym
pomostem do przekazu treści w dość naturalny sposób stały się mass media, dla
których do utrzymania zainteresowania widzów niezbędne są coraz to bardziej
szokujące treści. Zderzenie tych obu celów przyczyniło się do wytworzenia
symbiozy. Media, poszukując sensacyjnych treści, relacjonują w czasie
rzeczywistym akty terrorystyczne, natomiast terroryści, aby pozyskać ich
przychylność “zmuszeni” są do opracowywania takich aktów, które przyczynią się
do dużej ilości rannych, zabitych i ogromnych zniszczeń. Można zatem stwierdzić,
podążając za w. Laqueuer, że “media są najlepszym przyjacielem terrorystów”. 9
Przekazywanie informacji w sposób nierzetelny, utożsamianie terroryzmu
z religią (a nie z osobistą jej interpretacją przez jednostkę/grupę), błędne
pojmowanie motywów i przekazu sprawców a także nieodpowiednia forma i treści,
jakie są przekazywane masowym odbiorcom, przyczyniają się do zmiany percepcji
pojmowania zagrożenia przez obywateli. A tym samym, zbyt radykalne,
przesadzone w treści przekazy oraz wyolbrzymianie zagrożenia, w prosty sposób
przyczynić się może do wywołania wspomnianej już psychozy strachu.
Biorąc pod analizę reakcję polskiego społeczeństwa po atakach
terrorystycznych, których sprawcami byli radykalni przedstawiciele religii Islamskiej,
poprzez publikację m.in. negatywnych treści (różnego rodzaju memów, obrazków,
czy informacji – często niesprawdzonej, niepotwierdzonej lub celowo
spreparowanej) poprzez media społecznościowe, przyczyniło się do wzrostów
zachowań antyimigrackich i antyislamskich. Poczucie strachu i zagrożenia zostało
niepoprawnie skierowane na wszystkich przedstawicieli tejże religii czy
pochodzenia. Widoczna niechęć do przedstawicieli innych religii i narodowości
prowadzi do zaogniania sytuacji społecznej – ataków na turystów, obywateli obcego
pochodzenia (choćby całkowicie zasymilowanymi) w tym również już narodzonych
9

T. R. Aleksandrowicz, Medialne aspekty terroryzmu i walki z terroryzmem (w:) K. Liedel, S. Mocek,
Terroryzm w medialnym obrazie świata. Warszawa 2010, s.19-21
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na terenie RP ich dzieci, a w skrajnych przypadkach również na osoby, które z nimi
sympatyzują.
Zmiany w normalnym funkcjonowaniu obywateli widoczne są oprócz zamykania
się społeczeństwa na obce nacje (przeczenie idei integrującej narody, swobodę
przepływu ludności), również poprzez strach towarzyszący normalnemu,
codziennemu funkcjonowaniu. Atak na określone środki transportu, powoduje
niepewność i brak komfortu w ich użytkowaniu, podobne odczucia towarzyszą
korzystaniu z przestrzeni publicznej – placów, obiektów sportowych/widowiskowych,
miejsc turystycznych, galerii handlowych czy popularnych miejsc spotkań
towarzyskich.
Do zwiększenia ryzyka wystąpienia zagrożenia przyczynia się organizacja
wydarzeń masowych zwłaszcza tych o charakterze międzynarodowym. Liczne
europejskie przykłady pokazują, iż największą “popularnością” terrorystów cieszą się
nie spotkania międzypaństowowych przedstawicieli – jak ostatnio organizowany
Szczyt NATO w Warszawie czy Konferencja Klimatyczna ONZ, ale właśnie skupiska
osób całkowicie przypadkowych stanowią główny cel ataków.
Formy edukacji antyterrorystycznej
Na potrzeby publikacji, formy edukacji antyterrorystycznej zostały pogrupowane
w dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich to kształcenie szkolne (zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania na różnych etapach edukacji). Druga
kategoria to formy kształcenia pozaszkolnego (w tym głównie rola mediów oraz
władzy lokalnej i centralnej).
Edukacja antyterrorystyczna w perspektywie kształcenia szkolnego
To, że edukacja i wychowanie antyterrorystyczne powinno być prowadzone na
wszystkich stopniach edukacji (w tym i ustawicznej), jest kwestią niedyskusyjną.
W gimnazjach
oraz
szkołach
ponadgimnazjalnych
elementy
edukacji
antyterrorystycznej wykładane są uczniom na zajęciach edukacji dla
bezpieczeństwa.10 W ramach prowadzenia przedmiotu przerabia się materiał
związany m.in. z obroną cywilną, pierwszą pomocą, umiejętnościami odpowiedniego
postępowania w razie katastrof oraz metodami ochrony przed różnymi
zagrożeniami.
Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą Strategią
Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r. jest istotnym elementem wpływającym na
rozwój potencjału ludzkiego i społecznego. 11 Uznana jest za instrument, który może
zagwarantować porozumienie społeczne i polityczne w sprawach bezpieczeństwa, 12
a także pozwoli przeciwdziałać i zwalczać terroryzm oraz ekstremizm. 13 Edukacja
dla bezpieczeństwa za priorytetowy cel zakłada ,,podnoszenie świadomości
społecznej w kwestii rozumienia zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz kształtowanie
kompetencji pozwalający w sposób celowy i racjonalny reagować na nie”. 14 Zatem
Edukacja dla bezpieczeństwa – przedmiot szkolny wprowadzony od 01.09.2009 r. w gimnazjum, i od
01.09.2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych. Zastąpił przysposobienie obronne (stara podstawa
programowa). Realizowany jest jako przedmiot obowiązkowy.
11
Strategia Bezpieczeństwa narodowego z 2014 r., s. 14
12
Ibidem, s. 28
13
Ibidem, s. 34
14
Ibidem, s. 39
10
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we wszystkich stopniach edukacji, już od najmłodszych lat powinno wpajać się
uczniom, czym jest zagrożenie, jak mu przeciwdziałać i jak zachować się w sytuacji,
gdy zagrożenie nastąpi. W przedszkolach i szkołach podstawowych edukacja dla
bezpieczeństwa jest bardzo ogólna i wprowadzająca. Od najmłodszych lat
najważniejsze jest, aby wpajać dzieciom nawyki i tworzyć odpowiednią bazę do
kształtowania odpowiednich postaw. Powoli wdrażane są uczniom wzory
odpowiedniego zachowania.
Rozszerzony zakres edukacji dla bezpieczeństwa wdrażany jest w szkołach
gimnazjalnych. Na tym etapie kształcenia uczniowie w ramach programu nauczania
mają wprowadzony obowiązkowy przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Program
nauczania szkół gimnazjalnych zakłada trzy główne cele kształcenia:
 znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej;
 przygotowanie do działania ratowniczego;
 nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 15
Zgodnie z programem nauczania, w czasie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa,
omawianych jest wiele istotnych kwestii związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
m.in. poprawnego zachowania się w czasie wystąpienia zagrożenia i sytuacji
kryzysowej. Uczeń ponadto przygotowuje się jak przeciwdziałać panice, jak
przeprowadzić sprawną ewakuację i samoewakuację oraz jak udzielić pierwszej
pomocy. Poruszanych bloków tematycznych, które można podpiąć pod odpowiednie
zachowanie się ucznia w czasie wystąpienia ataku terrorystycznego jest wiele.
Jednakże po przeanalizowaniu programu nauczania od razu zauważalny jest brak
elementów dotyczących poprawnego rozpoznania potencjalnych zachowań, które
mogą doprowadzić do sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym. Uczniowie
powinni być wyczuleni na różne symptomy, dzięki którym będą w stanie
wyeliminować zagrożenie, przed jego bezpośrednim wystąpieniem. Wyuczenie
czujności, spostrzegawczości i ostrożności wśród obywateli powinno odbywać się
już od najmłodszych lat. Szkoła jest dla takiego przedsięwzięcia doskonałym
miejscem.
Jak zatem kształtuje się sprawa na wyższym etapie edukacji? Szkoły
ponadgimnazjalne w ramach programu nauczania (również poziom tylko
podstawowy) mają także zawarte trzy główne cele, będące wymaganiami ogólnymi.
Są to:
 Znajomość struktury obronności państwa;
 Przygotowanie do sytuacji zagrożeń;
 Opanowanie zasad pierwszej pomocy.16
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej powinien znać zasady postępowania
w przypadku zagrożeń, dodatkowo planując i organizując takie działania.
W programie nauczania zawarte jest także omówienie zagrożeń terrorystycznych.
Objaśnione zostaje, czym jest terroryzm, jakie są jego źródła we współczesnym
świecie oraz jak postępować w przypadku ataku terrorystycznego bądź w tzw.
sytuacji zakładniczek.17 Program zatem, rozszerza się wraz z kolejnym etapem
nauczania. Jednakże sytuacja wydaje się podobna jak w przypadku gimnazjów.
J. Słoma, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum. Warszawa 2009, s. 5
J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach
ponadgimnazjalnych. Warszawa 2012, s. 12
17
J. Słoma, Program nauczania… op.cit., s. 11-12
15
16
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A mianowicie brak jest wyraźnego nacisku programowego dotyczącego samej oceny
sytuacji przed bezpośrednim wystąpieniem zagrożenia i wyuczenia ostrożności.
W kształceniu szkolnym poza ćwiczeniami związanymi z udzielaniem pierwszej
pomocy (praca z fantomami służącymi do nauczania resuscytacji krążeniowooddechowej oraz jeżeli jest taka możliwość praca z automatycznym defibrylatorem)
często brak jest jakichkolwiek ćwiczeń praktycznych. Symulacje zagrożeń omawiane
są ,,książkowo”. A jak powszechnie wiadomo, metody teoretyczne oparte na pracy
z podręcznikami, są bardzo często niewystarczające. Wyposażenie szkół w środki
dydaktyczne wspomagające realizację przedmiotu są ważnym zadaniem dla władz.
Oprócz wcześniej wspomnianych manekinów i defibrylatorów, szkoły powinny być
zaopatrzone m.in. w: maski przeciwgazowe, płyty instruktażowe z filmami DVD,
ekrany projekcyjne, komputery, rzutniki multimedialne, bandaże elastyczne, chusty
trójkątne, karimaty, folie termoizolacyjne. 18 Kolejną wadą systemu szkolnego jest
mała ilość godzin przeznaczona na przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. 19
Obowiązujące programy nauczania są wartościowe, jednakże zbyt okrojone. Być
może przyczyną tego jest niewystarczająca ilość godzin narzuconych programowo.
Warto także przyjrzeć się jak sytuacja wygląda w kształceniu ustawicznym.
Na tym etapie często obserwowane jest wyjście z założenia, że ,,skoro to dorośli są
edukatorami i strażnikami bezpieczeństwa młodego pokolenia, nie wymagają
specjalnych zabiegów, aby i tę wiedzę i umiejętności aktualizować i modernizować.
Chyba tylko poza problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, istotniej, bo
wiążącej się z ewidentnymi stratami gospodarczymi. Tymczasem ani w tej
dziedzinie, ani w wielu innych wiedza i umiejętności dorosłych nie wydają się
uzasadniać pomijania edukacji dla bezpieczeństwa, jako ważnego czynnika
kształtowania bezpiecznego środowiska społecznego”. 20 Wychodzenie z założenia,
że osoby dorosłe są wystarczająco wyedukowane w zakresie zachowań związanych
z bezpieczeństwem, w tym antyterrorystycznych jest błędem. Edukacja powinna na
bieżąco odpowiadać wszelkim zmianom zachodzącym w środowisku
bezpieczeństwa. Ciągła modernizacja wymaga stałego zaznajamiania się
z tematyką przez wszystkich, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.
Polskie szkoły są ważnymi miejscami, w których należy kłaść nacisk, na jakość
kształcenia obszarów związanych z bezpieczeństwem państwa i obywateli.
W trakcie edukacji szkolnej, niewystarczająco wdraża się uczniów w wychowanie
i edukację antyterrorystyczną, która jest integralną i nierozłączną częścią szeroko
rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa. Dopiero kompleksowe nauczanie
i wychowywanie na wszystkich stopniach edukacji, w tym i ustawicznej, sprawi, że
społeczeństwo będzie mogło stać się partnerem państwa w eliminowaniu zagrożeń
związanych z terroryzmem.

18

Ibidem, s. 27
W gimnazjach edukacja dla bezpieczeństwa prowadzona jest w wymiarze 1 godziny lekcyjnej (w 1 roku)
w trakcie kształcenia 3 letniego. W szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot realizowany jest w liczbie
2 jednostek lekcyjnych w cyklu całego kształcenia.
20
J. Tomiło, op.cit., s. 103
19
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Rysunek nr 3: edukacja antyterrorystyczna, jako integralna część edukacji dla
bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa prowadzony w szkołach jest dobrym
sposobem na wdrażanie zachowań antyterrorystycznych. Należy, zatem
udoskonalić programy nauczania, tak, aby naukę antyterrorystyczną w szkołach
wykorzystać w maksymalny sposób, zaczynając od rozpoznania, poprzez
odpowiednie reagowanie i adekwatne działania w czasie wystąpienia zamachu, jak
i po nim (w miarę indywidualnych możliwości każdego człowieka).
Omawiając kwestie kształcenia antyterrorystycznego należy zwrócić uwagę na
zjawisko, że w Polsce od kilku lat zwiększa się zainteresowanie studiami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Studia takie w sposób dokładniejszy przygotowują
swoich uczniów/absolwentów do odpowiedniego zachowania antyterrorystycznego.
W ramach ofert szkół wyższych znaleźć można nawet studia podyplomowe
z zakresu: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: świadomość społeczna i edukacja.
Studenci tego kierunku w ramach zajęć ,,pozyskają wiedzę o przejawach
i mechanizmach współczesnego terroryzmu oraz praktyczną wiedzą, jak radzić
sobie zarówno na poziomie prywatnym, jak i zawodowym w sytuacjach zagrożenia
terrorystycznego. Uzyskają dostęp do wiedzy i umiejętności, które sprawią, że staną
się istotnym zasobem w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, zarówno,
jako świadomi obywatele, jak i jako edukatorzy w tym obszarze”. 21

21

Collegium Civitas, http://www.civitas.edu.pl (pobrano 24.10.2016 r.)
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Formy edukacji pozaszkolnej a edukacja antyterrorystyczna obywateli
W dobie powszechnej informatyzacji i informowania opinii publicznej w czasie
rzeczywistym o wydarzeniach z każdego krańca naszego globu, w zdarzeniach
rozgrywających się tysiące kilometrów od miejsca, współuczestniczymy poprzez
relacje telewizyjne, radiowe, przekazy (i opinie) na portalach internetowych i social
mediach. Oprócz korzyści, jakie przynosi nam możliwość przesyłu informacji, forma
ich przekazu może okazać się na tyle nieodpowiednia, że doprowadza do wywołania
bardzo negatywnych i długotrwałych skutków.
Opierając się na fakcie, iż przeciętny Polak zamieszkujący w Polsce nie zna
terroryzmu z własnego doświadczenia, nie zna go również z naukowego punktu
widzenia a swoją wiedzę o zjawisku czerpie właśnie z mediów, S. Mocek, stwierdza,
że media posiadają swego rodzaju wyłączność na edukowanie społeczeństwa. 22
Podążając za tą tezą, (z którą trudno się nie zgodzić) należy stwierdzić, iż to właśnie,
od jakości (potwierdzenia autentyczności) oraz siły autorytetu zaproszonych do
wygłoszenia opinii ekspertów, zależy sposób, w jaki widzowie odniosą się do
zaistniałej sytuacji i jakie emocje zostaną w nich wywołane.
Nieprzewidywalność wystąpienia aktu terrorystycznego oraz brak możliwości
zapewnienia pełnej pewności, co do jego wykrycia i unicestwienia przez służby
wymusza konieczność zwiększenia świadomości obywateli (edukacji), co do
pewnych wzorów zachowania się mających na celu ochronę własnego życia
i zdrowia. Dynamika zmian działania przeciwnika powoduje, że niezbędne jest
edukowanie również obywateli w każdym wieku, co nieodzownie sprowadza się do
pozaszkolnej edukacji obywateli.
Tego typu działania mogą sprowadzić się do wszelkiego typu akcji
informacyjnych przy wykorzystaniu różnego typu mediów – plakatów
informacyjnych, przekazów (reklam) społecznych, pokazów podczas masowych
imprez i innych.
Jedną z podstawowych komórek społecznych jest rodzina, ale zaraz po niej
“przestrzenią wychowawczą” są małe społeczności – grupy lokalne, które obierają
sobie przedstawicieli – władze samorządowe. To właśnie od tych władz oczekiwana
jest aktywność również w zakresie bezpieczeństwa i edukacji społeczeństwa.
Samorządy z uwagi często na dość ograniczone możliwości (także finansowe) nie
przywiązują znacznej roli do tego typu aktywności. Na nie jednej stronie internetowej
samorządu widnieje informacja odnośnie prawidłowego zachowania się podczas
aktów terrorystycznych – mniej lub bardziej lakoniczna, czy poprawna. Należy
docenić każdą możliwą edukację obywateli, nie mniej jednak nie bez znaczenia jest
możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców a przede wszystkim z poprawną
treścią.
Na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy, można zauważyć pozytywną
akcję informowania mieszkańców przygotowaną na możliwość wystąpienia różnego
typu zagrożeń poprzez krótkie instrukcje słowno-obrazkowe. Rozpropagowanie tych
informacji w środkach komunikacji publicznej poprzez plakaty i ekrany reklamowe
z pewnością skutkują zapoznaniem się z dużą częścią odbiorców a ich ciekawa
i krótka forma gwarantuje, że będą, choć w części przyswojone i zapamiętane. Bez

22

S. Mocek, Terroryzm i medialne stereotypy. Obraz terroryzmu i aktów terrorystycznych w polskiej
świadomości społecznej (w:) K. Liedel, S. Mocek, Terroryzm w medialnym obrazie świata. Warszawa
2010, s. 247
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wątpienia najważniejszymi atutami takiej akcji jest prostota, którą przyswoi zarówno
dziecko jak i dorosły oraz dotarcie do bardzo szerokiego grona potencjalnych
uczestników ataku.
Samorządy wbrew powszechnemu przekonaniu dysponują ogromnym
potencjałem edukacyjnym zarówno dzieci jak i dorosłych. Proponowanymi,
najprostszymi i niewymagającymi znacznego nakładu finansowego są np.:
 organizacja pokazów prawidłowego zachowania, instruktażu w trakcie
lokalnych festynów czy imprez przy zaangażowaniu lokalnych sił policji czy
straży miejskiej/gminnej;
 organizowanie spotkań, pogadanek, wykładów dla dzieci i młodzieży
szkolnej, także przy wykorzystaniu policji, straży gminnej/miejskiej, ale także
wyszkolonych nauczycieli;
 organizacja praktycznych ćwiczeń dla dzieci i młodzieży w placówkach
edukacyjnych;
 wykorzystywanie wspomnianych już plakatów informacyjnych/reklam
w przestrzeni publicznej do rozpropagowania wzorów zachowania na
wypadek zagrożenia.
Edukacja przedszkolna i szkolna oraz akcje edukacyjne wspierane przez
władze samorządowe stanowią, w opinii autorów, najważniejsze ogniwa
przygotowujące obywateli na zaistnienie aktu terrorystycznego, z uwagi na bliską
i bezpośrednią interakcję z obywatelem. Jednakże na strukturach administracji
rządowej również spoczywa ogrom zadań wspierających rozwój obywateli w tym
zakresie.
Ustawodawca docenia konieczność edukowania i informowania ludności
a jednocześnie widzi wyzwanie, przed jakim postawiony został system
antyterrorystyczny RP w tym zakresie. W przyjętym przez rząd w 2014 roku
„Narodowym Programie Antyterrorystycznym na lata 2015 -2019”, stwierdza się
konieczność wzmocnienia polityki informacyjnej i edukacyjnej poprzez:
 opracowanie i wdrożenie zasad informowania społeczeństwa;
 prowadzenie działalności profilaktycznej ukierunkowanej na podnoszenie
świadomości i kształtowanie pożądanych postaw w społeczeństwie;
 wypracowanie mechanizmów współpracy oraz wymiany informacji między
organami administracji publicznej a środkami masowego przekazu.23
Podmiotem wiodącym, odpowiedzialnym za Prowadzenie polityki informacyjnej
i edukacyjnej, zgodnie z powyższym dokumentem, jest Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych (obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). 24
Trudno znaleźć praktyczne przykłady realizacji wspomnianych zapisów. Niestety jak
dotychczas w ramach realizacji wskazanego celu odbył się jedynie cykl szkoleń
organizowanych dla kadry dydaktycznej i kierowniczej szkół, na temat pożądanych
postaw zachowań w sytuacji zagrożenia wtargnięciem napastnika do placówki
dydaktycznej. Pozytywnym przykładem działalności informacyjnej jest portal
www.antyterroryzm.gov.pl, prowadzony we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, jednakże jego skuteczność edukacyjną można uważać za znikomą.
Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu
Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” (M.P. 2014 poz. 1218)
24
Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu
Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” (M.P. 2014 poz. 1218)
23
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Niestety w żadnym aspekcie konieczność edukowania obywateli nie została
poruszona w najnowszym przepisach prawnych – ustawie o działaniach
antyterrorystycznych.25
Rola edukacji dla bezpieczeństwa – wnioski praktyczne
Niska świadomość społeczna przyczynia się do zmniejszenia poziomu
trudności przygotowania (i przeprowadzenia) ataku na terenie naszego kraju.
Odpowiednie wyedukowanie ludności przyczyni się nie tylko do poprawy
bezpieczeństwa na terenie Polski, ale także wpłynie na bezpieczeństwo obywateli
poza granicami kraju, w tym wpojenie konieczności dbania o własne bezpieczeństwo
zwłaszcza w trakcie wyjazdów turystycznych w popularnych lokalizacjach. Nie bez
znaczenia jest również nabycie umiejętności analizowania sytuacji politycznej,
wykrywania związków pomiędzy faktami, co prowadzi do zdolności wykrywania
możliwych skutków i zagrożeń z tym związanych. Edukacja powinna także wspierać
nawyk sprawdzania i prawidłowego analizowania sytuacji politycznej kraju, do
którego podróżujemy.
Pierwszym i jak wydaje się podstawowym nasuwającym się wnioskiem jest
konieczność skoordynowania wspólnych wysiłków szkolnej i pozaszkolnej edukacji
na rzecz wzmocnienia świadomości ludności, ale także przede wszystkim
wypracowania prawidłowych nawyków mających przyczynić się do ochrony
własnego zdrowia i życia. Modelowym rozwiązaniem jest wypracowanie
zorganizowanego systemu edukacji tym zakresie, którego trzon stanowiłaby
edukacja szkolna, kontynuowana (edukacja dorosłych) i uzupełniana przez
pozaszkolne źródła informowania. Idealną metodą jest ustalenie wytycznych,
założeń, ale także zabezpieczenie środków na ten cel na poziomie rządowym,
poprzez zabezpieczenie finansowania z budżetu m.in. na dostarczenie sprzętu do
ćwiczeń czy wynagrodzenia ekspertów. Nie bez znaczenia jest nałożenie obowiązku
kształcenia (nie tylko w zakresie edukacji antyterrorystycznej) na samorządy, (przy
założeniu przekazania odpowiednich środków finansowych).
Dobrym rozwiązaniem (i zarazem podstawowym) jest długofalowa
i zorganizowana współpraca z instytucjami pożytku publicznego. Konieczne jest
także nałożenie na placówki edukacyjne, obowiązku organizacji zajęć praktycznych
– we współpracy z samorządami i służbami. Obecnie istotnym uchybieniem jest brak
współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową, służbami oraz
placówkami edukacyjnymi, co stanowi główną przyczynę pomijania tego problemu
a tym samym niewiedzy społeczeństwa. Istotną przyczyną wskazanej już niewiedzy
jest uboga wiedza i zainteresowanie obecnymi wydarzeniami na świecie pośród
dzieci i młodzieży szkolnej a w szczególności szkodliwe dla ich rozwoju jest
poznawanie świata poprzez medialne przekazy bez krytycznego stosunku do
przekazywanych treści.
Z punktu widzenia przeprowadzenia akcji ratowniczej najkorzystniejsze jest
wpojenie odpowiedniego zachowania na wypadek wybuchu paniki oraz co wydaję
się najważniejsze znajomości samoewakuacji i udzielania pierwszej pomocy.
Z własnych doświadczeń autorów wydaję się, iż obecnie, poziom edukacji w tym
zakresie, stoi na bardzo niskim poziomie. Warto przeanalizować przyczyny takiego
stanu rzeczy – pomimo iż w programie zajęć szkolnych wiedza ta powinna zostać
25

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904)
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nabyta już podczas edukacji wczesnoszkolnej, niewiele osób jest wstanie udzielać
choćby podstawowej pomocy. Przyczyną, która zarówno wydaję się być główną
podłożem problemu jest brak zajęć praktycznych. Wręcz niemożliwością jest
przyswojenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy posługując się jedynie
w aspektem teoretycznym.
Zwrócić należy także uwagę na potrzebę stworzenia ,,kompleksowej
antyterrorystycznej strategii medialnej państwa. Strategii, która określałaby
procedury
informowania
społeczeństwa
podczas
realnego
zamachu
terrorystycznego, ale też wyznaczałaby systemowe działania edukacyjne
i profilaktyczne”.26 Zapobieganie zamachom terrorystycznym i związana z tym
edukacja, to także ważne zadanie dla mediów, w których szeroka obecność
zagadnień terrorystycznych powoduje, że ,,paradoksalnie wzrost sprawności
mediów pociąga za sobą wzrost społecznego znaczenia terroryzmu”. 27 Z pewnością
przemyślana strategia medialna połączona z innymi działaniami wpłynie
na zwiększenie społecznej świadomości i poczucia bezpieczeństwa.
Liczne szkolenia i nieustanne pielęgnowanie wcześniej zdobytej wiedzy to
kolejne niekwestionowane składowe wpływające na pozytywne działanie edukacji
antyterrorystycznej. Nauka obywateli nie powinna mieć ograniczeń. Istotne jest, aby
w szerokiej mierze została rozpowszechniana we wszystkich środowiskach i na
różnych poziomach. Niektórzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa na co dzień,
np. Policja. Pomimo tego błędem byłoby wyjście z założenia, że policjanci nie
stanowią grupy docelowej korzystającej z edukacji antyterrorystycznej. Cykliczność
szkoleń i umiejętność kierowania odpowiednio dobranych form przekazu do różnych
grup odbiorców to bardzo ważna kwestia, nad którą należy pracować. Inaczej
o bezpieczeństwie toczyć będzie się rozmowa przykładowo na konferencji naukowej
dotyczącej bezpieczeństwa, inaczej w szkole gimnazjalnej. Sztuką i kolejnym
wyzwaniem dla RP jest dobranie odpowiednich form i treści w zależności od
dedykowanej grupy docelowej. Przekaz musi być jasny, klarowny i najlepiej
aby zapadał szybko w pamięć.
Zakończenie
Jak wykazały powyższe rozdziały przed edukacją zarówno szkolną, jak
i pozaszkolną stoją poważne wyzwania w zakresie edukacji antyterrorystycznej.
W obecnych uwarunkowaniach, w Polsce, trudno mówić o spójnym systemie
edukacji w tym zakresie, co wydaję się być dużym błędem w stosunku do sytuacji
politycznej, realizowanych zobowiązań RP względem sojuszników (współudział
w tzw. Koalicji Antyterrorystycznej) a także dużej aktywności turystycznej.
Niezbędne jest wypracowanie takiego modelu edukacji dla bezpieczeństwa,
w którym wiedza antyterrorystyczna jest traktowana, jako integralna część szeroko
rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa. Ważne jest żeby tą naukę zacząć od
rozpoznania sytuacji i dobrej oceny sytuacji politycznej i symptomów zagrożenia,
aby w porę uniknąć zagrożenia, poprzez wypracowanie prawidłowych nawyków
zachowania podczas uczestniczenia w tego typu zdarzeniu aż po umiejętność
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz reagowania na polecenia służb.

Rola instytucji rządowych w zakresie informowania obywateli o zagrożeniach terrorystycznych,
http://www.antyterroryzm.gov.pl/ (pobrano 24.10.2016 r.)
27
Ibidem, s. 2
26
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Bez wątpienia tego typu edukację należy rozpocząć już od najmłodszych lat oraz
powinna być organizowana w placówkach edukacyjnych i wspomagana przez
działalność władz samorządowych, rządowych a także różnego typu organizacje
pozarządowe.
Nie bez znaczenia jest konieczność wypracowania zasad współpracy władzy
i służb z mediami. Niezwykle ważne jest prawidłowe informowanie, przekazywanie
rzetelnej oceny stanu bezpieczeństwa ze strony mediów a przede wszystkim
współpracy na okoliczność wystąpienia aktu terrorystycznego – co ma znaczenie do
przekazywania instrukcji dla obywateli. Duże znaczenie ma zatem wypracowanie
takiego stylu kooperacji, aby uniknąć pola do nadinterpretacji i przekazywania
spekulacji.
Głównym celem artykułu była analiza edukacji antyterrorystycznej w RP. Jak
wykazano, jest on niewydolny i w sposób niewystarczający pełni swoje funkcje.
Wyszkolenie prawidłowych nawyków i zachowań wśród obywateli wymaga od
państwa uformowania stabilnego aparatu antyterrorystycznego, opartego na
skorelowanej i zharmonizowanej współpracy wielu podmiotów. Na chwilę obecną
trudno jest mówić o jakikolwiek skoordynowaniu działań placówek szkolnych
i dzielności realizowanej przez inne podmioty. Sprawny mechanizm edukacji
antyterrorystycznej z pewnością będzie w stanie zminimalizować zagrożenia
i związane z nim ewentualne straty. Przed Polską stoi ogromne wyzwanie budowy
systemu antyterrorystycznego, w którym każdy obywatel jest jego aktywnym
członkiem – działaczem i nieodłączną częścią. A więc bądźmy przygotowani, nie
dajmy się zaskoczyć.
Streszczenie
Terroryzm jest jednym z zagrożeń współczesnego świata, który zaburza
poczucie bezpieczeństwa personalnego oraz strukturalnego. Stworzenie
kompleksowego i zsynchronizowanego systemu edukacji i wychowania
antyterrorystycznego jest ogromnym zadaniem, które stoi przed państwem polskim.
Wszelkie działania na gruncie edukacji w sposób pozytywny wpływają
na zwiększenie świadomości obywatelskiej i kształtują pożądane społecznie
postawy.
Słowa klucze: terroryzm, edukacja antyterrorystyczna, kształcenie,
świadomość społeczna, media
Summary
Terrorism is one of the threats in the modern world, which disturbs the sense
of personnel and structural security. The creation of comprehensive
and synchronized system of education and upbringing is a huge anti-terrorist task
that stands in front of the polish state. Any action on the basic of education has
a positive impact on increasing civic awareness and shape socially desirable
attitudes.
Key words: terrorism, counter-terrorist education, education, social
awareness, media
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KSZTAŁCENIE WSPÓŁCZESNYCH MENEDŻERÓW BEZPIECZEŃSTWA
Motto:
Rozwój nauki zobrazowuje ciculus vitiosus, krążenie po kole.
Nie jest to jednak sensu stricto krążenie po kole zamkniętym.
To krążenie po rozkręcającej się spirali Archimedesa,
po coraz szerzej zakreślanych kręgach.
(J.Z.)

Wprowadzenie w problematykę
Lawinowo postępująca złożoność współczesnych procesów zarządzania
bezpieczeństwem implikuje coraz większe wymagania w kwestii przygotowania
menedżerów bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów zarządczych.
Szczególnie jest to ważne w fazie reagowania,1 która pod wieloma względami jest
wyjątkowa. W tej najbardziej dynamicznej fazie zarządzania, menedżer
bezpieczeństwa zazwyczaj zobligowany jest do umiejętnego stosowania
wysokospecjalistycznej wiedzy branżowej jak i trudnych do nabycia kompetencji
miękkich.2 Co więcej, przedsięwzięcia, które realizują podwładni menedżera,
obarczone są względnie dużym ryzykiem, któremu często towarzyszą ekstremalne
doznania emocjonalne.
Problem naukowy zawarto w pytaniu: jak zoperacjonalizować kształcenie
menedżerów bezpieczeństwa w oparciu o nowe rozwiązania organizacyjne
i technologiczne?
Nakreślone tło problemu oraz sformułowany problem naukowy nasuwają
szereg
pytań
uszczegóławiających
i
doprecyzowujących
dociekania
o operacjonalizację procesów nabywania kompetencji przez współczesnych
menedżerów bezpieczeństwa. Czy menedżerowie są właściwie przygotowywani do
zarządzania współczesnymi zagrożeniami? W jakim zakresie do pełnienia ról
menedżera bezpieczeństwa przygotowało ich wykształcenie akademickie? Jak
nabywać i doskonalić pożądane kompetencje menedżerskie w obszarze
bezpieczeństwa? W jakim zakresie menedżerowie bezpieczeństwa odczuwają
deficyty? Jak efektywnie kształcić współczesnych menedżerów bezpieczeństwa?
Problematyka ta konsekwentnie jest zgłębiana w ramach projektu badawczego,
realizowanego przez autora artykułu i jest jednocześnie upublicznieniem dociekań
w tym zakresie. Tytuł projektu to: „Kształcenie menedżerów bezpieczeństwa na
potrzeby: administracji publicznej, inspekcji i służb oraz sektora prywatnego.”

1

2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
z późniejszymi zmianami); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym definiuje 4 fazy
zarządzania kryzysowego.
J. Zych, Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego,
„Monografie Naukowe”. Gdynia 2013, s. 69, 96, 101, 132
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Wyniki badań pilotażowych
Badania pilotażowe zrealizowano w 2015 i 2016 roku. Wyniki tych badań
z przedstawicielami trzech grup (Wykres 1) respondentów:
• administracji publicznej,
• inspekcji i służb,
• oraz sektora prywatnego,
potwierdziły deficyty kompetencyjne menedżerów bezpieczeństwa.
Wykres nr 1: udział procentowy w badaniach poszczególnych grup respondentów

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane wyniki pozwalają zdefiniować wstępnie tzw. profil kompetencyjny 3
współczesnego menedżera bezpieczeństwa, który będzie coraz bardziej
uzależniony od informacji oraz integracji poszczególnych obszarów wiedzy ogólnej
i specjalistycznej. Powinien posiadać unikatowe kompetencje i sprawnie je
wykorzystywać w celu optymalizacji procesów zarządczych.
Wykres nr 2: udział procentowy zidentyfikowanych problemów w poszczególnych
grupach

Źródło: opracowanie własne
3

Ibidem, s. 139-144
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W oparciu o przeprowadzone badania, sformułowano najważniejsze inhibitory
(elementy blokujące, spowalniacze) diagnozujące stan kompetencji menedżerów
bezpieczeństwa, kwalifikując każdy z inhibitory do jednej z grup problemów
do pokonania (Tabela 1).
Tabela nr 1: grupy problemów do przezwyciężenia
Nr grupy

Nazwa grupy
problemów

Opis szczegółowy

1

Adaptacja do sytuacji
problemowej

Współczesny menedżer bezpieczeństwa musi
sprostać równolegle wielu wyzwaniom
i szybko adaptować się do zachodzących zmian.

Twórcze, predykcyjne
myślenie

Aktualnie w zarządzaniu bezpieczeństwem,
bardziej niż kiedykolwiek, w obliczu złożonych
sytuacji, powinien wykazywać się twórczym,
predykcyjnym myśleniem
oraz kompetencjami decyzyjnymi.

ICT

Współcześni menedżerowie bezpieczeństwa
muszą dogłębnie poznać
i umiejętnie stosować osiągnięcia współczesnej
nauki oraz postępu technicznego,
ze szczególnym naciskiem na ICT (technologie
informacyjne i komunikacyjne).

Decyzyjność4

Aby efektywnie funkcjonować w obszarze
zarządzania kryzysowego, w służbach
specjalnych, straży pożarnej, wojsku, policji,
służbach ochrony komercyjnej – często
w ekstremalnych warunkach, wykraczających
poza sferę komfortu, potrzebna jest im
ponadprzeciętna przenikliwość i wysoka
sprawność umysłowa, w tym zdolność do
podejmowania decyzji, by nie być tylko biernym
wykonawcą z góry narzuconego planu czy
procedury.
Najbardziej cenioną kompetencją przez
menedżerów bezpieczeństwa jest podejmowanie
decyzji. Paradoksalnie właśnie jeśli chodzi o tę
kompetencję, u menedżerów zdiagnozowano
największy deficyt.

2

3

4

5

4

Kompetencje elementarne
Zidentyfikowany problem z wykształceniem
decyzyjności
kompetencji pod nazwą „decyzyjność” wydaje się

Decyzyjność – inklinacje do podejmowania decyzji; odwaga, wzięcie odpowiedzialności za skutki
podjętych decyzji; więcej (w:) J. Zych, Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr
menedżerskich zarządzania kryzysowego, „Monografie Naukowe”. Gdynia 2013, s. 159 i 169
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bardzo rozwojowy, gdyż ta wieloaspektowa
kompetencja jest pochodną sensu stricto wielu
kompetencji elementarnych, na przykład:
zarządzania zmianą, kontrolą menedżerską,
zarządzania czasem, znajomością map ryzyka,
przywództwa, koncyliacyjności czy myślenia
analitycznego.
Źródło: opracowanie własne

Aby menedżer mógł sprostać współczesnym zagrożeniom i przezwyciężył
problemy (jak w Tabeli 1) wymagana jest postawa zorientowana na ustawiczne
kształcenie, nadążanie za osiągnięciami współczesnej nauki, świadome stosowanie
nowoczesnych narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji, co można
określić wdrażaniem w życie zasady LLL (Life Long Learning – uczenia się przez
całe życie).
Kształcenie modułowe
Kształtowanie decyzyjności może być realizowane na różne sposoby. Trudno
oczekiwać, aby wywoływać celowo, np.: katastrofy techniczne, powodzie, pożary czy
akty terroru po to, aby w warunkach w pełni rzeczywistych mogli oni nabywać te
unikatowe kompetencje. Innymi słowy – istnieją oczywiste ograniczenia w szkoleniu
w warunkach rzeczywistych, stąd bardzo pomocne mogą być tu technologie
informatyczne. Największym zainteresowaniem cieszą się gry decyzyjne
o charakterze symulacyjnym, pozwalające antycypować stany przyszłe i rozgrywać
w wirtualnym środowisku różne warianty decyzyjne, bez narażania życia i zdrowia
ludzi. Na tego typu zajęciach nawet błędne decyzje mają bezkrwawy wymiar,
a poprzez silną imersję w świat sytuacji kryzysowych silnie oddziałują na psychikę
i pozwalają na wprowadzanie korekt we własnym postępowaniu i procedurach
zarządczych.
Warto też poczynić spostrzeżenie, iż w ramach ciągle ewoluującego Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSR-G) dąży się wypracowania modelowych
rozwiązań zorientowanych na ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Tam
też poszukuje się efektywnych rozwiązań pozwalających na kształtowanie
odpowiednich kompetencji u menedżerów. W szerszym rozumieniu poczyniona
uwaga dotyczy również podwładnych wykonujących decyzje menedżerskie. Dla
przykładu, od strażaków – ratowników, wymaga się profesjonalizmu, wysoce
kompetentnych zachowań, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Spełnienie
tychże oczekiwań wymaga kreatywnego, czasami niestandardowego podejścia.
W tej części artykułu ograniczono sprawozdanie z projektu do wybranego
wycinka prac, dotyczących w kwestii modelowego rozwiązania bazującego na
kształceniu modułowym, zorientowanego na kształtowanie kompetencji dla dwóch
grup odbiorców:
1) Grupa 1 – menedżerowe bezpieczeństwa:
 moduł A – aspekty dotyczące liderowania,
 moduł B – aspekty dotyczące działania pod presją czasu,
 moduł C – aspekty dotyczące działania,
 moduł D – aspekty dotyczące nadmiaru informacyjnego,
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 moduł E – aspekty dotyczące deficytu informacyjnego,
 moduł F – aspekty dotyczące ICT
 etc.
2) Grupa 2 – wykonawcy decyzji menedżerskich, np. strażacy – ratownicy,
policjanci, żołnierze, pracownicy ochrony:
 moduł 1 – aspekty prawne,
 moduł 2 – aspekty medyczne,
 moduł 3 – aspekty psychologiczne,
 moduł 4 – aspekty techniczne,
 moduł 5 – aspekty ICT
 etc.
Rysunek nr 1: kolejność realizacji modułów szkoleniowych w rozbiciu na dwa semestry

Źródło: opracowanie własne

Przedmiotem realizowanego projektu było również opracowanie modułowego
programu kształcenia. Jako przykład prezentowana jest idea programu kształcenia,
np. w formie studiów podyplomowych. Program obejmuje dwa przenikające się
rodzaje modułów kształcenia, zaplanowane na dwa semestry studiowania (Rysunek
1).
Uzyskane opinie od przedstawicieli służb zarządzania kryzysowego w pełni
potwierdzają tezę, iż konieczne jest nabywanie i doskonalenie kompetencji
menedżerskich poprzez zastosowanie odpowiednich metod, form i technik
kształcenia. Najpełniej można je stosować w zarządzaniu bezpieczeństwem
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w poważnych grach decyzyjnych, grach szkoleniowych, grach symulacyjnych.
Oznacza to dla studentów efektywną formę kształcenia. Na wielu zajęciach
zrezygnowano z klasycznych wykładów ex cathedra na rzecz interaktywnych
pokazów i praktycznego rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa.
Rysunek nr 2: podział zajęć w ramach kształcenia modułowego (wariant)

Źródło: opracowanie własne

Taka formuła kształcenia wyraźnie preferuje adaptację nowych rozwiązań
technologicznych, aby istotnie, pozytywnie wpływać na jakość kształcenia.
Nowe technologie w kształceniu menedżerów bezpieczeństwa
Rozwój nowoczesnych technologii, pojawiające się nowsze zastosowania dla
systemów kształcenia menedżerów bezpieczeństwa i ich podwładnych stwarzają
możliwości poprawienia jakości tegoż kształcenia. Do rozwiązań, które najlepiej
przyjmowane są przez szkolonych są:
 gry interaktywne;
 urządzenia mobilne;
 obraz satelitarny;
 nowoczesne urządzenia.
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Tabela nr
bezpieczeństwa

2:

wykaz

urządzeń

adaptowanych

do

kształcenia

menedżerów

Nazwa urządzania, systemu

Szacunkowy koszt w
PLN

Interaktywny, dotykowy stół multimedialny

15-20 tys. PLN

Atuty urządzania, systemu:
Urządzenie interaktywne, interfejs dotykowy; Poprzez swoją intuicyjność, łatwość obsługi,
urządzenie zapewnia szybkie opanowanie interfejsu i koncentrację na istocie procesów
zarządczych. Urządzenie to zapewnia również skrócenie czasu badań i automatyczne
gromadzenie i porządkowanie wyników.
W końcowej fazie projektu i zapewnia bardzo atrakcyjną formę prezentacji wyników
projektu.
Google Glass
2-3 tys. PLN

Atuty urządzania, systemu:
Okulary pozwalają na rejestrowanie obrazu i dźwięku, robienie zdjęć, wyświetlają
temperaturę i prognozę pogody i inne parametry możliwe do geotagowania. Okulary
Google Glass pozwalają także w trybie on-line udostępniać zespołowi badawczemu
nagrania poprzez sieć internetową.
Pakiet urządzeń i oprogramowanie do wizualizacji Wirtualnej
Rzeczywistości i Rozszerzonej Rzeczywistości:
2-4 tys. PLN
Oculus Rift

Gear VR
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Project Morpheus

Atuty urządzania, systemu:
Na tego typu innowacyjne narzędzia powstają już programy edukacyjne nowej generacji,
pozwalające na bardzo intensywną immersję i zbliżone do realistycznych warunków
odczucia z obcowaniem w świecie wirtualnym, symulowanym.
Nagłowny system bezprzewodowy z pojemnościowym
2,5-4 tys. PLN
mikrofonem oraz głośniki wysoko i nisko tonowe

Atuty urządzania, systemu:
System jest niezbędny do maksymalną prowadzenia prezentacji, wykonywania badań,
efektywnego komunikowania się z zespołem; zapewnia swobodę ruchu podczas
występów lub prowadzenia prezentacji. Jest łatwy do konfiguracji, posiada intuicyjny
interfejs; w zasadzie niezawodny w użyciu; Komfortowy w użyciu jako zestaw nagłowny
Syntezator mowy syntetycznej IVONA w języku polskim
2-4 tys. PLN
(transkrypcja tekstu napisanego w języku polskim na mowę w
języku polskim) wraz z gwarancją i uaktualnieniami systemu
Atuty urządzania, programu:
Zapewnia nowe sposoby zajęcia kanału komunikacyjnego. Jakość głosu syntezatora
mowy IVONA jest porównywalna z mową ludzką. Charakteryzuje go naturalna intonacja
i przyjemny, wysoce zrozumiały głos. Dodatkowym atutem programu jest możliwość
przyśpieszenia wymowy syntezowanego tekstu aż do czterech razy bez zmiany jakości.
IVONA może być skalibrowana pod względem czasów reakcji i syntezy.
Źródło: opracowanie własne
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Kształcenie dorosłych – rekomendacje
Menedżerowie bezpieczeństwa to szczególna grupa odbiorców procesu
kształcenia. Kształtowanie kompetencji dorosłych to proces oddziaływania
na podmiot w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów, w określonych warunkach
brzegowych. Rezultaty w postaci nabycia kompetencji, należy rozumieć jako triadę
(nabycie określonej wiedzy, umiejętności i postawy społecznej).
 Podmiotem, który poddany jest temu procesowi jest człowiek dorosły.
Implikuje to dodatkowe uszczegółowienia warunków brzegowych tego typu
procesów szkolenowych. Kształceniem dorosłych zajmuje się andragogika,
która wypracowała szereg dobrych praktyk w kształceniu dorosłych.
 Dorośli zazwyczaj uczą się ze świadomością, że to podniesie ich
kompetencje, pozwoli im lepiej wykorzystać swój potencjał, wzbogaci
o dodatkową wiedzę, którą później będą mogli praktycznie wykorzystać.
 Samoświadomość dorosłych objawia się również poprzez określenie
własnych mocnych oraz słabych stron. Oto kilka powtarzających opinii,
uzyskanych od praktyków, menedżerów zatrudnionych w strukturach
zarządzania kryzysowego podczas badań (cytaty pochodzą z badań
ankietowych i wywiadów kierunkowych) jakie zrealizowano w ramach
projektu:
o „wiem, że tego nie potrafię, dlatego muszę się tego nauczyć”,
o „wiem, że nie posiadam tej umiejętności, dlatego muszę podjąć wysiłek,
by ją zdobyć”,
o „koniecznie muszę podejmować decyzje bez zbędnej zwłoki”,
o „w większym niż dotychczas zakresie muszę się posiłkować nowymi
technologiami”,
o „moja postawa, w kwestii zarządzania w sytuacjach ekstremalnych musi
być jeszcze lepsza niż dotychczas”.
 Idealną byłby sytuacja, gdyby podczas kształcenia najpierw dorośli byli
diagnozowani, z akcentem na identyfikację niedomagań, a następnie każdy
dorosły w wyniku procesu kształcenia świadomie starałby się zmienić
niepożądany stan. Na przykład: jeśli zostałby zdiagnozowany, iż nie jest
asertywny w kontakcie z poszkodowanym – to powinien się tego nauczyć.5
 Zatem, przygotowując rozwiązanie metodyczne, należy dokładnie poznać
potrzeby aktualnych i przyszłych menedżerów oraz ich cele, aby skutecznie
wykształcić w nich pewne zachowania. Należy wziąć pod uwagę również
fakt, iż osoby dorosłe świadomie i dobrowolnie chcą się nauczyć. Często
wykazują większe zainteresowanie nauką niż ludzie bardzo młodzi, bowiem
posiadają silniejszą motywację wewnętrzną do uczestnictwa w procesie
uczenia się.
 Badania w obszarze kognitywistyki, prowadzone w celu poznania
kompetencji uczenia się osób dorosłych wykazują ponadto, że najlepsze
skutki można osiągnąć wówczas, gdy wszelkiego rodzaju podejmowane
aktywności
poznawcze
odpowiadają
osobistym
preferencjom
i możliwościom rozwojowym uczącego się.
5

J. Zych, Gry decyzyjne i ich komputerowe implementacje w kształceniu menedżerów bezpieczeństwa.
(w:) Z. Szyjewski, T. M. Komorowski (red.): Informatyka w zarządzaniu i ekonomii: badania, analizy,
modele. Polish Information Processing Society. Warszawa 2015, s. 127-138
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 Najważniejszymi twórcami teorii nurtu badań psychologicznych nad
edukacją osób dorosłych są m.in. Malcolm Knowles,6 Gordon Allport7 oraz
David Kolb.8 Wielu edukatorów pracujących z dorosłymi i szkolących ich
w różnorakich dziedzinach korzysta z odkryć właśnie tych badaczy, których
teorie mają niewątpliwy wpływ na metodologiczne i metodyczne
przygotowywanie odpowiednich materiałów dydaktycznych. Niewątpliwym
sukcesem cieszy się szczególnie metoda opracowana przez Davida Kolba
(tzw. cykl Kolba), której głównym założeniem jest uczenie się przez
doświadczenie. Według D.Kolba9 uczenie się jest procesem swoistej
modyfikacji dotychczasowego doświadczenia pod wpływem nowych
doświadczeń następujących po nim. Wykazuje on, że kształcąc dorosłych
nigdy nie startujemy od zera. Osoba ucząca się posiada nabyte znacznie
wcześniej idee, koncepcje i poglądy, zaś zadaniem osoby uczącej – jest
odniesienie się do tego potencjału i optymalne wykorzystanie go. Proces
edukacyjny może być skuteczny, jeśli polega na ciągłej interakcji
z dotychczasowym doświadczeniem oraz wpływa na transformację wiedzy
bazowej.
 Należy też podkreślić, że nauka poprzez doświadczenie, czy też
w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń, przynosi znacząco lepsze
rezultaty w przypadku osób dorosłych niż zdobywanie wiedzy poprzez
bierne słuchanie.
 Wykorzystując model cyklu Kolba, należy odrzucić tradycyjne podejście do
metod uczenia opierających się na koncepcji, że najpierw podaje się teorię,
a później przechodzi się do zajęć praktycznych. Uczestnicy mają
na podstawie doświadczeń (w pewnym stopniu samodzielnie) odkrywać,
uzmysławiać sobie pewne teorie i weryfikować je. Dzięki temu teoretyczny
zasób wiedzy będzie znacząco lepiej przyswojony, a co najważniejsze –
właściwie zrozumiany i zapamiętany. Najważniejsze w tej metodzie jest
bowiem praktyczne wykorzystanie wiedzy. Cykl można stosować
w dowolnym momencie szkolenia. Efektem zastosowania cyklu Kolba może
być zwiększona motywacja do kształtowania w sobie odpowiednich
kompetencji.10
Posumowanie
Warto zauważyć, że nadchodzą czasy menedżera bezpieczeństwa, którego
charakteryzuje wektor komplementarnych kompetencji:
 ma wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania,
 umie współpracować z mediami,
 umie interpretować wybrane akty prawne,
Więcej (w:) G. Kearsley., 2010. Andragogy (M. Knowles). The theory Into practice database. Retrieved
from http://tip.psychology.org (pobrano 12.08.2016 r.)
7
Więcej (w:) G. W. Allport, Personality: A psychological interpretation. New York: Holt 1937
8
Więcej (w:) D. Kolb, Experiential learning: experience as the source of learning and development.
Englewood
Cliffs,
NJ:
Prentice
Hall.
URL:
http://www.learningfromexperience.com/
images/uploads/process-of-experiential-learning.pdf (pobrano 10.08.2016 r.)
9
Ibidem: D. Kolb, Experiential…, pp. 4-7
10
J. Zych, Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego,
„Monografie Naukowe”. Gdynia 2013, s. 118-120
6
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 rozumie sieciowość współczesnego świata,
 umie wykorzystywać najnowsze technologie,
 zna i rozumie wybrane aspekty nauk ścisłych,
 reprezentuje odpowiednią postawę społeczną.
W wyniku realizacji projektu powstaje pakiet narzędzi wspomagających procesy
kształcenia wraz z metodykami zastosowań dla aktualnych i przyszłych menedżerów
bezpieczeństwa. Pozwoli to sprostać realnym wyzwaniom w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem. Opracowane metodyki zastosowań i nowoczesne narzędzia (gry
decyzyjne z zaadaptowanymi technikami wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości)
umożliwią kształcenie aktualnych i przyszłych menedżerów bezpieczeństwa, na
różnych szczeblach hierarchicznych administracji publicznej, w inspekcjach
i służbach oraz w sektorze prywatnym – w podejmowaniu optymalnych decyzji
odnoszących się do złożonego wymiaru współczesnych zagrożeń.
Opracowane w ramach realizacji projektu narzędzia i metodyki zastosowań,
umożliwią weryfikację trafności podjętych decyzji, poprzez obserwację w wirtualnym
i rozszerzonym środowisku skutków tych decyzji i analizę łańcuchów zdarzeń
implikujących te skutki. Umiejętnie wkomponowane w proces dydaktyczny, stanowić
będą wyrafinowane w warstwie merytorycznej, intuicyjne w warstwie użytkowej
narzędzia, zapewniające platformę do kształcenia menedżerów przy zachowaniu
wysokich standardów naukowych.
Najbardziej zaawansowana część projektu dotyczy realizacji (implementacji)
gier decyzyjnych jako wielodostępnych systemów symulacyjnych, działających
w czasie rzeczywistym i w trybie przyspieszonym. Zakres prac związanych
z konstruowaniem gier decyzyjnych przebieg zgodnie z przyjętym modelem cyklu
życia systemu informatycznego, obejmującym fazy:
 określenia wymagań (w tym warunków brzegowych),
 projektowania,
 implementacji,
 testowania,
 wdrożenia,
 użytkowania.
Opracowany pakiet narzędzi wspomagających procesy edukacyjne wraz
z metodykami zastosowań ma umożliwić przede wszystkim:
 kształcenie indywidualne i zbiorowe,
 uczenie się z doświadczeń,
 utworzenie repozytorium dobrych praktyk,
 wspomaganie decyzji, uwzględniających złożoność procesów decyzyjnych
(ze szczególnym uwzględnieniem aspektów: ryzyka, różnorodności
zagrożeń, deficytu i nadmiaru informacyjnego, racjonalnego korzystania
ze specjalistycznych narzędzi wspomagających proces podejmowania
decyzji),
 weryfikację i walidację planów oraz procedur bezpieczeństwa.
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Resumując, tego typu badania pozwalają wytworzyć, uporządkować
i zweryfikować know-how do opracowania oryginalnego pakietu narzędzi
wspomagających procesy edukacyjne, zapewniające osiąganie wysokich
standardów edukacyjnych, przejawiających się m.in. w:
 kształceniu i szkoleniu w konwencji innowacji i nieszablonowości,
 kształtowania holistycznego podejścia do atakowania rozwiązywania
problemów decyzyjnych,
 weryfikacji trafności podejmowanych decyzji,
 badaniu efektywności i skuteczności podejmowanych działań,
 wymuszaniu zgodności postępowania z procedurami,
 stosowaniu jednolitych wskaźników oceny,
 wyuczeniu sprawnego wewnętrznego obiegu informacji i dokumentów,
 ocenie wariantów decyzyjnych dla wielokrotnie symulowanych różnych
scenariuszy, dla różnych danych wejściowych.
Formy i metody kształcenia specyficznej grupy odbiorców (menedżerów
bezpieczeństwa) oraz wspierające je narzędzia dydaktyczne wymagają
permanentnego doskonalenia, w tym wytworzenia układu nadążnego, za tym, co
oferuje rynek edukacyjny (zarówno w sferze teorii jak praktyki).
Streszczenie
W artykule pt.: „Kształcenie współczesnych menedżerów bezpieczeństwa”
autor przedstawił unikatowe wyniki dociekań zrealizowanych w ramach projektu
naukowego pod tytułem: „Kształcenie menedżerów bezpieczeństwa na potrzeby:
administracji publicznej, inspekcji i służb oraz sektora prywatnego.”
Wyeksponowano problemy dotyczące kształcenia dorosłych oraz specyfikę
przygotowania do pełnienia ról menedżerów bezpieczeństwa. Szczególny nacisk
położono na etap najbardziej dynamiczny, najbardziej nieprzewidywalny, obarczony
największym ryzykiem i zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi,
a mianowicie fazę reagowania (responsywną). Ponadto artykuł zawiera prezentację
rozwiązań technologicznych adaptowanych do kształcenia modułowego w formule
interaktywnych, symulacyjnych gier decyzyjnych.
Słowa klucze: zarządzanie kryzysowe, rekomendacje, nowe technologie, gry
decyzyjne, menedżer bezpieczeństwa
Summary
In the article the author presents the results of a unique research project,
entitled "Training security managers for the purposes of public administration,
inspection and services and the private sector."
It exposed the exposed problems of adult education, to prepare them for the
roles of managers of security. Particular emphasis was put on the most dynamic and
unpredictable, burdened with the highest risk and threat to human life and health,
namely the reaction phase. The added value of the article is the presentation
of technological solutions adapted to the modular education in the formula
of interactive, simulation decision games.
Key words: Crisis management, recommendations, new technologies,
decision games, security manager
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Wstęp
Proces kształcenia obejmuje nauczycieli, uczniów, cele i treści kształcenia oraz
infrastrukturę dydaktyczną. Wszystkie te elementy powinny wywołać pożądane
zmiany wśród uczących się. Współczesna dydaktyka zakłada, że czynności
nauczyciela i uczniów powinny tworzyć spójną całość oraz że podstawowym
zadaniem nauczyciela w procesie kształcenia jest kierowanie procesem uczenia
się.1 Pojęcie efektywności kształcenia można interpretować, jako stopień realizacji
założonych celów dydaktycznych. Możemy mówić o trójstopniowym podziale zmian
zachodzących w wyniku kształcenia: opanowywaniu nowych treści (a więc
przyswajaniu wiedzy), opanowywaniu nowych umiejętności i zmianie postaw.2
Proces ten może mieć różnorodny przebieg w zależności od takich czynników, jak
wiek uczniów, przedmiot nauczania, cel i temat zadań, metody kształcenia i baza
materialna.
Od kilkunastu lat w Europie i na świecie warunki zdobywania wiedzy
i umiejętności uczenia się ulegają ogromnym zmianom. Proces ten trwa nadal,
a nowe wynalazki w obszarze komunikacji i organizacji społeczeństw dodają mu
wciąż nowych impulsów. Polskie uczelnie wyższe coraz silniej doświadczają
skutków zmian demograficznych i wynikającego z nich spadku liczby maturzystów.
Nie dziwi, zatem fakt powszechnego zaniepokojenia środowiska akademickiego
prognozami demograficznymi wskazującymi, iż do 2020 roku liczba studentów
w Polsce spadnie niemal o połowę. W związku z tym istotne wydaje się postawienie
pytania jak studenci oceniają efektywność kształcenia na wybranym przez siebie
kierunku studiów i jakie wysuwają rekomendacje odnośnie dalszej edukacji.
Uczelnia, jak każde przedsiębiorstwo, nie będzie odnosić sukcesów, jeśli nie
będzie dysponowała mechanizmami bieżącej, wewnętrznej kontroli efektów swego
działania. Badanie efektywności kształcenia powinno dostarczać w miarę
obiektywnych przesłanek do korygowania i ulepszania organizacji instytucji i samego
procesu nauczania. Efektywność systemu edukacji nie doczekała się jednoznacznej
definicji, a z pewnością definicji, która satysfakcjonowałaby wszystkie strony procesu
nauczania. Podstawę stanowią dwie strony procesu edukacji: nauczający i uczący
się.3 W omawianych wynikach badań nie mierzymy jednak jakościowo i ilościowo

W. Zaczyński, Proces kształcenia (w:) W. Pomykało (red.): Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa
1993, s. 626
2
P. Bramley, Ocena efektywności szkoleń. Kraków 2001
3
file:///C:/Users/AGNIES~1/AppData/Local/Temp/Sesja_2b_4.pdf (pobrano 4.02.2017 r.)
1
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efektywności kształcenia, lecz analizujemy opinie studiujących na temat wybranych
przez nich kierunków kształcenia.4
Metodologia badań
Celem badania było poznanie opinii studentów kierunków przyrodniczych na
temat organizacji procesu nauczania – uczenia się na studiach wyższych oraz
czynników wpływających na efektywność kształcenia na studiowanym przez nich
kierunku. W toku badań podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania
badawcze:
 Jakie nastawienie do studiowanego kierunku mają badani studenci?
 W jakim stopniu określone w kwestionariuszu ankiety czynniki wpływają na
efektywność kształcenia na studiach przyrodniczych w ocenie studentów?
 Jakie sposoby i formy nauki własnej preferują badani studenci kierunków
przyrodniczych?
 W jakim stopniu poszczególne rodzaje zajęć uniwersyteckich są najbardziej
przydatne w zdobywaniu i sprawdzaniu wiedzy w ocenie studentów?
 Czy i jakie dodatkowe działania umożliwiające zdobywanie nowych
kompetencji w zakresie studiowanego kierunku podejmują studenci studiów
przyrodniczych?
Badania diagnostyczne przeprowadzono w pierwszym semestrze roku
akademickiego 2016/2017 wśród studentów trzech kierunków przyrodniczych
UMCS, tj. biologii, biotechnologii i chemii. Grupę docelową stanowili studenci 3-go
roku studiów licencjackich, a więc osoby będące na ostatnim roku pierwszego
stopnia studiów. Z każdego kierunku studiów wylosowano 30-40 studentów,
stosownie (proporcjonalnie) do liczby studentów na danym kierunku. Badani
wypełniali ankietę dobrowolnie na losowo wybranych zajęciach za zgodą
prowadzących je nauczycieli akademickich. Do badań skonstruowano autorski
kwestionariusz ankiety składającej się z:
 części wstępnej, w której studenci zostali poinformowani o celu badań
i sposobie wypełniania kwestionariusza;
 części właściwej zbudowanej z 14 pytań zamkniętych i otwartych
dotyczących ich opinii na temat czynników wypływających na efektywność
kształcenia na studiach przyrodniczych tj. częstotliwości stosowania
wybranych sposobów uczenia się, przydatności poszczególnych rodzajów
zajęć w zdobywaniu wiedzy, sposobów sprawdzania wiedzy oraz czasu,
który przeznaczają na naukę w domu w czasie semestru i podczas sesji.
Istotne też były odpowiedzi studentów na pytania dotyczące samodzielności
wykonywania opracowań z ćwiczeń laboratoryjnych, rodzajów zadań do
wykonania w domu oraz podejmowania dodatkowych działań mających na
celu rozwój kompetencji w zakresie studiowanego przedmiotu.
 metryczki uwzględniającej zmienne niezależne takie jak: płeć, kierunek
studiów, stopień studiów oraz samoocenę studentów w zakresie osiągnięć
dydaktycznych.

4

file:///C:/Users/AGNIES~1/AppData/Local/Temp/Kazimierz%20Denek%20Efektywnosc%20edukacji%
20szkolnej.pdf (pobrano 4.02.2017 r.)
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Ankietę wypełniło łącznie 177 osób, w tym 42 studentów biologii, 62
biotechnologii i 73 studentów chemii. Wśród badanych znalazło się 24% studentów
biologii, 35% biotechnologii i 42% studentów chemii.
Wyniki badań
Pierwsze pytanie w kwestionariuszu ankiety skierowane do studentów trzeciego
roku biologii, biotechnologii i chemii studiów licencjackich dotyczyło określenia ich
nastawienia do kierunku studiów na ich początku i obecnie (Wykres nr: 1.).
Wykres nr 1: rozkład procentowy odpowiedzi badanych studentów na temat ich
nastawienia do kierunków studiów na ich początku i obecnie
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Wyniki pokazały, że 70% studentów biologii i biotechnologii i 36% na chemii
uważa, że mieli pozytywne nastawienie do wybranego kierunku na początku
studiowania i takie pozostało na ostatnim roku studiów licencjackich. Natomiast aż
53% studentów chemii i 21% studiujących na biologii i biotechnologii, uważa, że ich
nastawienie z pozytywnego zmieniło się na negatywne, co oznacza, że dla ponad
połowy ankietowanych studiujących na chemii studia nie spełniły ich oczekiwań
i wyobrażeń, jakie mieli na początku nauki.
Według ankietowanych studentów ponad połowa z nich kształci się na studiach,
które były ich pierwszym wyborem. Opinię taką wyraziło 56% studentów biologii
i biotechnologii oraz 58% studiujących na chemii (Wykres nr: 2.).
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Wykres nr 2: rozkład procentowy odpowiedzi badanych studentów na pytanie „Czy
kierunek, na którym teraz studiujesz był Twoim pierwszym wyborem?”
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44% studentów biologii i biotechnologii chciało studiować na następujących
kierunkach: medycyna/stomatologia – 23%, farmacja – 3%, weterynaria – 2%
chemia, fizjoterapia, ochrona środowiska, analityka medyczna, inżynieria
biomedyczna, behawiorystyka zwierząt, kosmetologia, dietetyka, psychologia,
grafika komputerowa, logopedia, architektura, filologia polska a nawet zarządzanie
w sporcie.
Natomiast dla 42% studentów chemii studiowany przez nich kierunek nie był
pierwszym wyborem. Osoby te chciały studiować: medycynę –14%, farmację –6%,
analitykę medyczną – 3% oraz biologię, logistykę, techniki dentystyczne, technologię
chemiczną, biofizykę. Można zauważyć, że w przypadku studentów chemii wybory
innych studiów były dość pokrewne z chemią natomiast wśród odpowiedzi studentów
biologii i biotechnologii oprócz wymienianych przez nich kierunków przyrodniczych
pojawiły się również studia humanistyczne, techniczne i społeczne.
W kolejnym pytaniu poproszono studentów, o wskazanie spośród wymienionych
elementów kształcenia tych, które ich zdaniem najbardziej wpływają na efektywność
kształcenia na kierunkach przyrodniczych (Tabela nr: 1.).
Tabela nr 1: wykaz elementów kształcenia wpływających na jego efektywność
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oceniany element kształcenia
Przygotowanie merytoryczne, aktualna wiedza nauczycieli akademickich
Przygotowanie metodyczne nauczycieli do prowadzenia zajęć
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich
Pozytywny stosunek nauczycieli akademickich do studentów
Zaangażowanie nauczyciela akademickiego w wykonywaną pracę
Stosowanie różnorodnych metod nauczania
Różnicowanie form pracy na zajęciach (indywidualne, grupowe, zbiorowe)
Dobra baza dydaktyczna (wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych)
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9.
10
11
12
13.
14
15.
16.

Jasno określone wymagania zaliczeniowe i egzaminacyjne
Obecność miejsc do odpoczynku w przerwach pomiędzy zajęciami
Właściwie rozplanowana kolejność przedmiotów realizowanych w toku studiów
Właściwie ułożony plan zajęć tygodniowych
Dobry dostęp do zasobów bibliotecznych i innych źródeł wiedzy
Osobiste przygotowanie studenta do zajęć i egzaminów
Zaangażowanie studenta w dodatkowe działania na uczelni rozwijające
kompetencje i zainteresowania
Dobra współpraca z innymi studentami

Wśród ocenianych elementów kształcenia wypływających na jego efektywność
studenci biologii i biotechnologii uznali, że zdecydowanie sprzyjające dla ich nauki są:
 pozytywny stosunek nauczycieli akademickich do studentów – 77%,
 zaangażowanie nauczyciela akademickiego w wykonywaną pracę – 65%,
 przygotowanie metodyczne nauczycieli do prowadzenia zajęć – 65%,
 przygotowanie merytoryczne, aktualna wiedza nauczycieli akademickich –
61%,
 dobra baza dydaktyczna (wyposażenie laboratoriów i pracowni
dydaktycznych) – 61%,
 właściwie ułożony plan zajęć tygodniowych – 60%,
 jasno określone wymagania zaliczeniowe i egzaminacyjne – 58%,
 kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich – 57%,
 właściwie rozplanowana kolejność przedmiotów realizowanych w toku
studiów – 56%,
 dobry dostęp do zasobów bibliotecznych i innych źródeł wiedzy – 55%.
Studenci chemii oceniając elementy wypływające na efektywność kształcenia na
studiach przyrodniczych sklasyfikowali je w następującej w kolejności:
 przygotowanie metodyczne nauczycieli do prowadzenia zajęć – 48%,
 dobry dostęp do zasobów bibliotecznych i innych źródeł wiedzy – 47%,
 przygotowanie merytoryczne, aktualna wiedza nauczycieli akademickich –
46%,
 zaangażowanie nauczyciela akademickiego w wykonywaną pracę – 46%,
 jasno określone wymagania zaliczeniowe i egzaminacyjne – 46%,
 kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich – 45%,
 właściwie ułożony plan zajęć tygodniowych – 45%,
 pozytywny stosunek nauczycieli akademickich do studentów – 43%,
 dobra baza dydaktyczna (wyposażenie laboratoriów i pracowni
dydaktycznych) – 43%.
Odpowiedzi studentów na kolejne pytanie pozwoliły na ustalenie jak często korzystają oni
z podanych sposobów uczenia się (Tabela nr: 2.).
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Tabela nr: 2. wykaz wybranych sposobów się studentów na studiach przyrodniczych
Lp.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Sposoby uczenia się
Uczę się z podręczników, skryptów
Uczę się korzystając z notatek wykonanych osobiście podczas zajęć
(wykładów/ćwiczeń)
Uczę się korzystając z notatek wykonanych przez kolegów/koleżanki podczas zajęć
Uczę się korzystając z wiedzy dostępnej w Internecie
Uczę się robiąc mapy pojęciowe, mapy skojarzeń
Uczę się na pamięć wzorów, definicji, praw
Uczę się rozwiązując konkretne przykłady, zadania
Uczę się powtarzając na głos

Badani studenci biologii i biotechnologii bardzo często uczą się korzystając z notatek
wykonanych podczas zajęć przez kolegów/koleżanki – 47%, dość często uczą się
korzystając z wiedzy dostępnej w Internecie – 33%, rzadko uczą się z podręczników
i skryptów – 42 % (Wykres nr: 3.).
Wykres nr 3: rozkład procentowy odpowiedzi studentów biologii i biotechnologii na temat
częstotliwości stosowania przez nich wybranych sposobów uczenia się
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32% studentów chemii zawsze a 42% bardzo często uczy się wykonując mapy
pojęciowe i mapy skojarzeń. Natomiast 38% bardzo często korzysta
z notatek wykonanych przez kolegów/koleżanki lub z wiedzy dostępnej w Internecie –
28%. Połowa badanych studentów chemii rzadko do nauki wykorzystuje podręczniki
i skrypty (Wykres nr: 4.).
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Wykres nr 4: rozkład procentowy odpowiedzi studentów chemii na temat częstotliwości
stosowania przez nich wybranych sposobów uczenia się
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Interesujące okazały się wyniki odpowiedzi studentów na temat sposobów
uczenia się poza uczelnią. Okazało się, że zdecydowana większość studentów
kierunków przyrodniczych do zajęć i egzaminów przygotowuje się w sposób
indywidualny. Taki sposób uczenia odpowiada 80% studentom biologii i biotechnologii oraz
71% studiującym na chemii. 1/3 studentów chemii i 1/5 studentów biologii preferuje również
uczenie się w parach. Żaden z diagnozowanych studentów kierunków przyrodniczych
deklaruje, iż nie uczy się w większych grupach (Wykres nr: 5).
Wykres nr 5: rozkład procentowy odpowiedzi badanych studentów na temat preferowanych
sposobów uczenia się po zajęciach (w domu)
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W opinii studentów biologii i biotechnologii najbardziej przydatne
w zdobywaniu wiedzy okazały się zajęcia takie jak:
 ćwiczenia (konwersatoria) przydatne dla 36% i bardzo przydatne dla 45%,
 zajęcia laboratoryjne przydatne dla 25% i bardzo przydatne dla 66%,
 praktyki zawodowe bardzo przydatne dla 51 % badanych.
Studenci chemii za zajęcia najbardziej sprzyjające procesowi nauczania –
uczenia się uznali:
 ćwiczenia (konwersatoria) przydatne dla 28% ankietowanych i bardzo
przydatne dla 26%,
 zajęcia laboratoryjne przydatne dla 18% i bardzo przydatne dla 40%,
 praktyki zawodowe bardzo przydatne wskazało 47 % badanych.
Odpowiedzi uzyskane na kolejne pytanie dotyczące przydatności określonych
form sprawdzania osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia
pokazały, że w ocenie studentów biologii i biotechnologii najbardziej przydatne
w sprawdzaniu wiedzy są:
 kolokwium pisemne przydatne dla 49% i bardzo przydatne dla 30%
ankietowanych,
 zaliczenia praktyczne przydatne dla 31% studentów i bardzo przydatne dla
37% studentów,
 egzamin pisemny przydatny dla 41% i bardzo przydatny w sprawdzaniu
wiedzy dla 37%.
Kolokwium oraz egzamin ustny w opinii studentów biologii i biotechnologii są
przydatne w sprawdzaniu wiedzy w mniejszym stopniu niż wyżej przytoczone
sposoby. Wskazało na nie około 20% studentów (Wykres nr: 6.).
Wykres nr 6: rozkład procentowy oceny przydatności wybranych form sprawdzania osiągania
efektów kształcenia w ocenie studentów biologii i biotechnologii (gdzie 1 – oznacza nie
przydatne, zaś 5 bardzo przydatne)
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Studenci chemii nie byli tak jednoznacznie pewni odnośnie przydatności
podanych sposobów sprawdzania wiedzy. Wg ich opinii najbardziej efektywne
okazały się: kolokwium pisemne przydatne dla 47% badanych i bardzo przydatne
dla 21%. Na dużą przydatność egzaminu pisemnego w weryfikacji wiedzy
wskazało 40% ankietowanych i bardzo dużą 33% ankietowanych. Również wysoko
ocenione zostało zaliczenie praktyczne uznane, jako przydatne przez 35%
studentów i bardzo przydatne przez 32% badanych (Wykres nr: 7.).
Wykres nr 7: rozkład procentowy oceny przydatności wybranych form sprawdzania osiągania
efektów kształcenia w ocenie studentów chemii (gdzie 1 – oznacza nie przydatne, zaś 5 bardzo
przydatne)
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Udzielone przez studentów odpowiedzi pozwoliły na poznanie ile czasu poświęcają oni na
naukę domową związana ze studiowanym kierunkiem. Okazało się, że w czasie semestru
58% studentów biologii i biotechnologii i 66% studentów chemii poświęca dziennie
na naukę około 2-3h. Natomiast w czasie sesji aż 91% studentów na biologii
i biotechnologii i 85% na chemii uczy się powyżej 3h dziennie (Wykres nr: 8.).
Wykres nr 8: rozkład procentowy średniego dziennego czasu przeznaczanego przez studentów
na naukę domową związaną ze studiami
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Studenci biologii, biotechnologii i chemii deklarują, iż samodzielnie wykonują
opracowania ćwiczeń laboratoryjnych. Odpowiedzi takich udzieliło 92% biologów
i biotechnologów oraz 82% chemików (Wykres nr: 9.). Do przyczyn braku
samodzielności w wykonywaniu opracowań studenci przyrodnicy zaliczyli
następujące powody:
 „nie zawsze potrafię wykonać je samodzielnie (brakuje mi wiedzy)
 instrukcja wykonania zadania / opracowania jest niezrozumiała”.
Wykres nr 9: rozkład procentowy odpowiedzi studentów na temat samodzielności
wykonywania opracowań z ćwiczeń laboratoryjnych
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W kolejnym pytaniu poszukiwano odpowiedzi na temat skuteczności
i częstotliwości zadawania studentom kierunków przyrodniczych wybranych rodzajów
prac domowych. Udzielone odpowiedzi pokazały, że studenci biologii i biotechnologii
za najczęściej zadawane im zadaniami do samodzielnego wykonania w domu uznali
opracowania pisemne np. referat, opracowania w postaci prezentacji multimedialnych
oraz wykonanie zadań rachunkowych. Natomiast najskuteczniejsze w zdobywaniu
wiedzy są dla nich w kolejności ważności: wykonanie doświadczenia/ eksperymentu,
przygotowanie projektu oraz opracowania pisemne np. referat czy wykonanie zadań
rachunkowych.
Studenci chemii ocenili, że najczęściej zadawanymi rodzajami zadań do
samodzielnego wykonania w domu są prace rachunkowe oraz opracowania pisemne
np. referat oraz opracowania w postaci prezentacji multimedialnych. Według
studentów tego kierunku najskuteczniejsze w zdobywaniu wiedzy są w kolejności
ważności: wykonanie doświadczenia/ eksperymentu, wykonanie zadań rachunkowych
oraz opracowania w postaci prezentacji multimedialnych (Tabela nr: 3.).
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Tabela nr 3: rozkład odpowiedzi studentów na temat częstotliwości i skuteczności
wybranych rodzajów zadań domowych
L
p.

Rodzaj zadania domowego

1

opracowania pisemne
np. referat
opracowania w postaci
prezentacji multimedialnych
wykonanie doświadczenia/
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przygotowanie projektu

2
4
5
6

wykonanie zadań
rachunkowych

Biologia
Chemia
ibiotechnol
ogia
Najczęściej
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50%
48%
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Chemia
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Najskuteczniejsze
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24%
14%

27%

19%
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9%

23%

52%

32%

5%

15%

25%

25%

21%

60%

23%

37%

Pytanie końcowe ankiety miało na celu ustalenie osobistego zaangażowania
studentów w rozwój dodatkowych kompetencji w zakresie studiowanego kierunku.
Wyniki udzielonych odpowiedzi pokazały dużą aktywność studentów badanych
kierunków przyrodniczych w tym zakresie. Połowa studentów zarówno na biologii,
biotechnologii jak i chemii podejmuje działania mające na celu swój rozwój osobisty
i naukowy (Wykres nr: 10.).
Wykres nr 10: rozkład procentowy odpowiedzi studentów na temat podejmowanych przez
nich działań mających na celu rozwój kompetencji w zakresie studiowanego kierunku
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Najbardziej popularne działania, w których brali udział studenci biologii
i biotechnologii to:
 wydarzenia wydziałowe (Drzwi otwarte, Noc biologów) – 32%,
 kursy, warsztaty, szkolenia organizowane poza uczelnią –23%,
 koła studenckie – 21%,
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 wydarzenia ogólnouniwersyteckie (Festiwal Nauki) – 21%,
 konferencje/ seminaria / sympozja naukowe –14%.
Natomiast dla studentów chemii najbardziej popularne działania, w których
uczestniczyli w celu rozwoju swoich kompetencji ankietowali zaliczyli:
 koła studenckie – 26%,
 wydarzenia wydziałowe (Drzwi otwarte) – 21%,
 wydarzenia ogólnouniwersyteckie (Festiwal Nauki) – 18%,
 kursy, warsztaty, szkolenia organizowane poza uczelnią –16%,
 kursy, warsztaty, szkolenia organizowane w uczelni – 11%.
Podsumowanie i wnioski
Celem badania było poznanie opinii studentów kierunków przyrodniczych na
temat organizacji procesu nauczania – uczenia się na studiach wyższych oraz
czynników wpływających na efektywność kształcenia na studiowanych przez nich
kierunkach. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi na
postawione pytania badawcze i sformułowanie następujących wniosków:
 zdaniem większości studentów biologii i biotechnologii studia spełniły ich
oczekiwania, o czym świadczy, to że ich pozytywne nastawienie, jakie mieli
na początku studiowania nie zmieniło się i pozostało takie samo na ostatnim
roku. Natomiast dla ponad połowy studentów chemii osobiste nastawienie
z pozytywnego zmieniło się na negatywne, co oznacza, że studia ich
rozczarowały;
 dla ponad 40% ankietowanych studentów kierunek, na którym obecnie
studiuje był ich pierwszym wyborem;
 dla wszystkich badanych studentów najważniejszymi, zdecydowanie
sprzyjającymi elementami wypływającymi na efektywność kształcenia na
studiach przyrodniczych są: zaangażowanie nauczyciela akademickiego
w wykonywaną pracę, przygotowanie metodyczne nauczycieli do
prowadzenia zajęć oraz przygotowanie merytoryczne i aktualna wiedza
nauczycieli akademickich. Dla studentów biologii i biotechnologii
w porównaniu ze studentami chemii ważniejszy jest „pozytywny stosunek
nauczycieli akademickich do studentów ”niż wskazywane przez chemików na
pierwszym miejscu „przygotowanie metodyczne nauczycieli do prowadzenia
zajęć”;
 porównując sposoby uczenia się studentów kierunków przyrodniczych można
stwierdzić, że studenci biologii i biotechnologii najczęściej uczą się korzystając
z notatek wykonanych przez kolegów/koleżanki podczas zajęć oraz korzystają
z wiedzy dostępnej w Internecie. Natomiast studenci chemii najczęściej uczą
się robiąc mapy pojęciowe, mapy skojarzeń, a dopiero na drugim miejscu
korzystają z notatek wykonanych przez kolegów/koleżanki oraz z wiedzy
dostępnej w Internecie. Studenci wszystkich badanych kierunków równie
rzadko do nauki wykorzystują podręczniki i skrypty;
 w nauce domowej wśród studentów kierunków przyrodniczych dominuje nauka
indywidualna. W ten sposób uczy się 80% studentów biologii i biotechnologii oraz 71%
studiujących na chemii. Studenci kierunków przyrodniczych nie uczą się w większych
grupach;
 najbardziej przydatne zajęcia w zdobywaniu wiedzy zdaniem studentów
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okazały się: ćwiczenia (konwersatoria), zajęcia laboratoryjne oraz praktyki.
Natomiast za najbardziej przydatne zajęcia w sprawdzaniu wiedzy
studenci uznali: kolokwia pisemne, zaliczenia potwierdzające ich
praktyczne umiejętności oraz egzaminy pisemne;
 porównując czas poświęcany na naukę przez ankietowanych, więcej
chemików (66%) niż biologów i biotechnologów (58%) twierdzi, że uczy się
dziennie około 2-3-h w czasie semestru. Natomiast w czasie sesji więcej
czasu na naukę poświęcają studenci biologii i biotechnologii. Aż 91%
studentów na biologii i 85% na chemii uczy się powyżej 3h dziennie;
 studenci kierunków przyrodniczych dostrzegają potrzebę samodzielnego
wykonywania opracowań do ćwiczeń laboratoryjnych. Zdecydowana
większość studiujących na biologii i biotechnologii bo aż 92% i 82%
chemików przyznaje się do poświęcania czasu na samodzielne ich
wykonywanie;
 występuje brak zgodności pomiędzy zadawanymi studentom rodzajami zadań
do samodzielnego wykonania a rodzajami zadań, które studenci postrzegają,
jako skuteczne w zdobywaniu wiedzy. Na kierunkach przyrodniczych
najczęściej występującymi rodzajami zadań do samodzielnego wykonania
w domu są zadania rachunkowe, opracowania pisemne np. referat oraz
opracowania w postaci prezentacji multimedialnych. Natomiast w opinii
studentów najskuteczniejsze w zdobywaniu wiedzy są w kolejności:
wykonanie doświadczenia/ eksperymentu, przygotowanie projektu,
opracowania pisemne np. referat, wykonanie zadań rachunkowych;
 co drugi z ankietowanych studentów podejmuje działania mające na celu
rozwój własnych kompetencji w zakresie studiowanego przedmiotu.
Najbardziej popularnymi działaniami, w których brali udział to: wydarzenia
wydziałowe, kursy, warsztaty, szkolenia organizowane poza uczelnią, koła
studenckie oraz wydarzenia ogólnouniwersyteckie. Studenci biologii
i biotechnologii częściej od chemików angażują się w wydziałowe wydarzenia
edukacyjno-promocyjne, natomiast chemicy na miejsce swojego rozwoju
częściej wybierają koła naukowe.
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia oceny efektywności procesu
dydaktycznego na kierunkach przyrodniczych z perspektywy studentów biologii,
biotechnologii i chemii. Zaprezentowane wyniki sondażu mogą stanowić przyczynek
do refleksji pracowników naukowo-dydaktycznych nad organizacją studiów,
prowadzeniem różnych rodzajów zajęć oraz własnym warsztatem pracy
dydaktycznej w kontekście oczekiwań i potrzeb studentów. Badania mogą również
stać się punktem wyjścia dla pogłębionej analizy stanu nauczania przedmiotów
przyrodniczych w polskim szkolnictwie wyższym. Autorki mają nadzieję, że
powyższe opracowanie wpisze się w prowadzoną obecnie szeroką dyskusję nad
nauczaniem akademickim nie tylko w kontekście naukowym, ale również
dydaktycznym i społecznym.
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Streszczenie
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację polskich uczelni i zabieganie o każdego
studenta istotne jest uzyskanie informacji, w jaki sposób studenci oceniają
efektywność kształcenia na wybranym przez siebie kierunku studiów i jakie
wysuwają rekomendacje odnośnie dalszej edukacji. Uzyskane wyniki badań nie są
w pełni satysfakcjonujące dla organizacji studiów chemicznych. Tylko 36%
studentów nie zmieniła swojego pozytywnego nastawienia, jakie miała na początku
nauki i na jej zakończeniu. Istotne wydają się wybrane przez studentów elementy
kształcenia, które wpływają na efektywność. Zaprezentowane badania mogą
stanowić źródło informacji dla nauczycieli akademickich dające okazję do refleksji
nad własnym warsztatem pracy dydaktycznej.
Słowa klucze: efektywność, organizacja, kształcenie przyrodnicze
Summary
Considering the current situation at Polish universities and efforts to gain
students, it is essential to obtain information about students’ evaluation of education
effectiveness in the subject of studies chosen by them and their recommendations
concerning father education. The obtained results are not fully satisfactory as fare
as organization of chemical studies is concerned only 36% of students does not
change their positive attitudes they had at the beginning and end of their studies. It
is also essential to the elements of education chosen by students which have
influence on effectiveness. The studies can be a source of information for university
teachers to think about their didactic activities.
Key words: effectiveness organization, science education
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POCZUCIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNO-MEDIALNYCH STUDENTÓW
PEDAGOGIKI W ASPEKCIE MERYTORYCZNYM (NA PRZYKŁADZIE
STUDENTÓW UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
I UNIWERSYTETU W CORDOBIE)
Kompetencje informatyczno-medialne stają się kluczową kompetencją w pracy
zawodowej usytuowanej w obszarze edukacji XXI wieku. Zarówno nauczyciel
w szkole różnego szczebla, jak i wychowawca czy pedagog w instytucji oświatowowychowawczej musi wpisać w swój warsztat pracy umiejętność przygotowania
uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aby współczesny nauczyciel
działał sprawnie na płaszczyźnie informatyczno-medialnej, jego kompetencje należy
kształtować i rozwijać już w procesie kształcenia wstępnego przygotowującego do
pełnienia roli zawodowej.
Podstawy teoretyczne
Zgodnie z wymaganiami stawianymi szkołom, a tym samym nauczycielom
przez programowe standardy kształcenia zawarte w Podstawie programowej,
opracowano standardy przygotowania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnej (TI) i informatyki.
Dane standardy są wynikiem pracy Rady ds. Edukacji Informatycznej i Edukacji
Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu.1 Określono również
wymagania z zakresu TI co do awansu zawodowego. 14 listopada 2007 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało stosowne do tego rozporządzenie. Aby
osiągnąć dany stopień awansu nauczyciel powinien podnieść m.in. swoje
kompetencje informatyczne.2
Wprowadzenie technologii informacyjnej do programów nauczania większości
przedmiotów wiąże się z koniecznością doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
innego spojrzenia na kształcenie wstępne potencjalnych nauczycieli. Otóż
współcześnie uczniowie mają stały kontakt w szkole z narzędziami informacyjnokomunikacyjnymi (komputerami, tabletami, smartfonami, itp.), dlatego też
urządzenia te powinny być znane i wykorzystywane przez nauczycieli jako jedne
z wielu narzędzi pracy.3 Efektywność stosowania mediów w procesie kształcenia
zależy nie tylko od środków, jakie są dostępnew szkole, ale również umiejętności
Zob: M. M. Sysło, Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej
i informatyki, http://nauczyciel.wsipnet.pl/dane/pliki/kluby/8/Standardy%20-%20komentarz.pdf
(pobrano 3.01.2013 r.)
2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=
WDU20072141580&type=2&name=D20071580.pdf
http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20071114.pdf (pobrano 2.01.2013 r.)
3
Zob: T. Lewandowska-Kidoń, Kompetencje nauczycieli szkoły współczesnej (w:) Nauczyciel
kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.). Lublin 2007,
s. 195
1
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metodyczno-technicznych, które posiada prowadzący zajęcia. Stosowanie
technologii informacyjnej w dydaktyce wymaga zatem od pedagogów umiejętności
korzystania z narzędzi informatycznych i technik multimedialnych właściwych
przedmiotom, których uczą. Nie zawsze umiejętności te nabywane są w trakcie
studiów akademickich.
Należy zauważyć, że desygnaty związane ze sprawnością posługiwania się
najnowszymi technologiami informatycznymi bywają różnie nazywane. W literaturze
możemy spotkać się z kompetencjami komputerowymi, definiowanymi jako realne
możliwości użytkowania komputerów oraz Internetu na bazie posiadanej wiedzy.4
Kompetencje informatyczne opisywane są natomiast jako wyuczana, dynamiczna
dyspozycja osobowościowa podmiotu, wyrażająca się w umiejętnościach
posługiwania się zestawem komputerowym oraz w świadomym i odpowiedzialnym
wykorzystaniu oprogramowania.5 Często spotykane jest również wyrażenie
„kompetencje medialne”, które postrzegane jest jako harmonijna kompozycja
wiedzy, rozumienia, wartościowania i sprawnego posługiwania się mediami.6
Kompetencje informatyczne bazują na znajomości obsługi komputera i innego
sprzętu technicznego oraz umiejętności zastosowania jego w procesie
dydaktycznym. Jeśli chodzi o kompetencje medialne to obejmują one odbiór
mediów, rozumianych jako przekaz informacji. Natomiast istotą kompetencji
komputerowych jest techniczna sprawność obsługi komputera i Internetu. Należy
zaznaczyć, iż kompetencje informatyczne są szersze od kompetencji
komputerowych o aspekt świadomości i odpowiedzialności.
Niektórzy autorzy wskazują na teoretyczny i praktyczny zakres tego rodzaju
kompetencji. Teoretyczne rozumienie obejmuje wiedzę i umiejętności intelektualne
w zakresie TI, natomiast praktyczne – umiejętności i doświadczenie nauczyciela
w tym zakresie. Zwraca się uwagę na to, aby owe kompetencje obejmowały m.in.
umiejętność planowania i realizacji procesu dydaktycznego z udziałem mediów,
tworzenie materiałów medialnych, a także umiejętność doboru mediów do
predyspozycji indywidualnych ucznia w zakresie zainteresowań i uzdolnień.7
W tekście przyjęto, że kompetencje informatyczno-medialne to znajomość
obsługi komputera i innego sprzętu technicznego oraz umiejętność zastosowania
jego w procesie dydaktycznym, a także odbiór mediów, rozumianych jako przekaz
informacji.8 Jednakże warto zauważyć, iż dynamika rozwoju informatyki nie pozwala
ustalić zamkniętej listy kompetencji informatyczno-medialnych, która mogłaby
stanowić wyznacznik na kilka czy kilkanaście lat.9 Zatem wszelkie zmiany
technologiczne i społeczne wymagają od nauczyciela coraz szerszych kompetencji
oraz gotowości do stałego poszerzania swojej wiedzy i pracy w zmieniających się
J. Górnikiewicz, Kompetencje nauczycieli akademickich w opinii studentów – na przykładzie studentów
WSH w Pułtusku i Uniwersytetu w Białymstoku (w:) Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość
kształcenia w dobie przemian edukacyjnych, R. Gmoch, A. Krasnodębska (red.): Opole 2005, s. 179
5
M. Gańko-Karwowska, Kompetencje informatyczne studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
(w:) A. W. Mitas (red.): Pedagogika i informatyka. Cieszyn 2001,s. 69-73
6
Zob. W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.
Poznań 2003, s. 33
7
Zob: A. Peryt-Poręba, Akademicka pedeutologia informatyczno-medialna przyszłych nauczycieli
polonistów, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/peryt.pdf (pobrano 2.01.2013 r.)
8
A. Peryt-Poręba, Akademicka pedeutologia informatyczno-medialna przyszłych nauczycieli polonistów,
http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/peryt.pdf (pobrano 2.01.2013 r.)
9
A. Piecuch, Multimedialne kompetencje nauczycieli. Rzeszów 2011, s. 40-41
4
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warunkach. Na potrzeby pracy dokonano podziału kompetencji informatycznomedialnych na kompetencje merytoryczne, obejmujące wiedzę i umiejętności
intelektualne w zakresie TI oraz kompetencje praktyczne, w skład których wchodzą
umiejętności i doświadczenie nauczyciela w danym obszarze.
Rysunek nr 1: kompetencje informatyczno-medialne

Kompetencje
informatyczno-medialne

Kompetencje
merytoryczne

Kompetencje
praktyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Serdyński, Kompetencje informatycznomedialne nauczyciela. Szczecin 2007, s. 38-105

Założenia metodologiczne badań
W przeprowadzonych badaniach empirycznych zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego. Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę, w obrębie której
opracowano i zastosowano kwestionariusz ankiety. W niniejszym tekście
wykorzystano odpowiedzi studentów na pytania ankietowe. Badaniami zostało
objętych 105 studentów. Jednak w wyniku analizy danych zostało odrzuconych 15
kwestionariuszy ankiet. Wśród grupy osób badanych znaleźli się studenci
z Uniwersytetu w Białymstoku (45 osób) i Uniwersytetu w Cordobie (45 osób).
Założenie badawcze stanowił opis poczucia kompetencji informatyczno-medialnych
studentów pedagogiki.
Poczucie kompetencji informatyczno-medialnych studentów pedagogiki
w aspekcie merytorycznym
Wiedza i umiejętności intelektualne to podstawowe elementy, które wchodzą
w skład kompetencji informatyczno-medialnych. Aspekt merytoryczny tych
kompetencji obejmuje przede wszystkim znajomość budowy i działania sprzętu
komputerowego oraz terminologii komputerowej w zakresie TIM.
Biorąc pod uwagę odpowiedzi respondentów dotyczące znajomości budowy
i funkcji komputera można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na podobny
poziom kompetencji wśród studentów z Hiszpanii i Polski. Około 80% badanych
z obu krajów wskazało, iż w danym zakresie ich poziom merytoryczny jest dobry
bądź bardzo dobry. Jedynie 4% ankietowanych poszczególnych uczelni uważa, że
ich wiedza na temat budowy i funkcji komputera jest niska.
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Podobne wyniki uzyskano jeśli chodzi o budowę i funkcję urządzeń
współpracujących z komputerem. Zarówno większość studentów polskich jak
i hiszpańskich swoje kompetencje ulokowało na poziomie dobrym i bardzo dobrym
(ok. 80%). Jedynie 4% studentów białostockich uznało swoją wiedzę za niską.
Poczucie kompetencji informatyczno-medialnych studentów obu krajów, biorąc
pod uwagę budowę i funkcje zestawu multimedialnego, kształtuje się przede
wszystkim na poziomie dobrym (Hiszpania 38%; Polska 47%) i średnim (Hiszpania
36%; Polska 38%).
Wykres nr 1: poziom znajomości budowy i funkcji zestawu multimedialnego (rzutnik,
ekran) wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Znaczącą różnicę widać na pozostałych poziomach. 27% hiszpańskich
studentów uważa i tylko 9% Polaków deklaruje, że ich kompetencje są na poziomie
bardzo dobrym. Należy zwrócić również uwagę na to, iż 7% respondentów z polskiej
uczelni uznało swoją wiedzę za niską.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań można wnioskować, iż kompetencje
dotyczące budowy i funkcji tablicy interaktywnej u 50% studentów obu narodowości
kształtują się na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Pozostały procent respondentów
swój zakres wiedzy uważa za średni bądź niski.
Znaczna część badanych Hiszpanów (60%) stwierdziła, że posiadają oni średni
poziom wiedzy na temat terminologii komputerowej, zaś 29% uznało, że ich
kompetencje są dobre (Wykres 2).
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Wykres nr 2: poziom znajomości terminologii komputerowej wg zmiennej „usytuowanie
uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Inne wyniki uzyskano biorąc pod uwagę odpowiedzi studentów z uczelni
w Białymstoku. Badanych posiadających dobry poziom było tyle samo, co lokujących
swoje kompetencje na poziomie średnim, czyli 40%.
Wykres nr 3: poziom znajomości usług internetowych i ich edukacyjnego zastosowania
wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Różnice między ankietowanymi widać w zakresie wiedzy dotyczącej
podstawowych usług internetowych i ich edukacyjnego zastosowania (Wykres 3).
Pytani Hiszpanie w 22% uważają, że ich zasób wiadomości jest bardzo dobry.
Zdecydowanie większą wiedzę w tym zakresie deklarują studenci z Polski (38%).
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Z uzyskanych danych wynika, iż poczucie kompetencji dotyczące zagrożeń
związanych z korzystania z Internetu jest mocno zróżnicowane wśród studentów
różnych uczelni (Wykres 4). Większość badanych z uczelni polskiej (87%) swoje
kompetencje oceniło jako dobre i bardzo dobre. Tego samego zdania było jedynie
49% respondentów zagranicznych. Poziom niski w tym zakresie został wskazany
wyłącznie przez Hiszpanów (7%).
Wykres nr 4: Poziom znajomości zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu wg
zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Badani z Uniwersytetu w Cordobie są bardziej kompetentni od studentów
białostockiej uczelni w obszarze zastosowania e-dziennika (Wykres 5). 46%
ankietowanych z Cordoby posiada dobry i bardzo dobry zakres wiedzy na dany
temat. Przy czym Polaków będących na tym samym poziomie jest jedynie 29%.
Dużo, bo aż 22% Polaków swoją wiedzę oceniło jako niską.
Wykres nr 5: poziom znajomości zastosowania e-dziennika wg zmiennej „usytuowanie
uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne
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Na podstawie uzyskanych danych można wnioskować, iż wiedzę na temat
zastosowania e-podręczników Hiszpanie posiadają głównie na poziomie średnim
(47%). Natomiast Polacy – na poziomie dobrym (38%). Odsetek osób posiadających
kompetencje bardzo dobre i niskie jest w obu krajach porównywalny (Wykres 6).
Wykres nr 6: poziom znajomości zastosowania e-podręcznika wg zmiennej
„usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Prawie połowa ankietowanych z Uniwersytetu w Cordobie (49%) swoją wiedzę
z zakresu metod e-learningowych umiejscowiło na poziomie średnim. To samo
stanowisko zostało poparte przez 40% ankietowanych z Polski (Wykres 7).
Wykres nr 7: poziom znajomości zastosowania metod e-learningowych wg zmiennej
„usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Dobry poziom znajomości zastosowania metod e-learningowych zadeklarowało
38% Hiszpanów i 44% Polaków. Niewiele osób, bo tylko 7% ankietowanych
z Cordoby i 9% z Białegostoku, posiada najwyższy poziom poczucia kompetencji
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w tym zakresie. Mając na uwadze znajomość dostępnych zasobów edukacyjnych
można stwierdzić, że poczucie kompetencji studentów z Cordoby jest wyższe niż
studentów z Białegostoku (Wykres 8). Jedynie 22% osób z danej grupy swój zasób
wiedzy ocenia na średni. Inaczej sytuacja wygląda, biorąc pod uwagę odpowiedzi
udzielone przez białostockich ankietowanych. Mianowicie 40% osób dysponuje
danymi kompetencjami na poziomie średnim, 33% – dobrym i 22% – bardzo dobrym.
Wykres nr 8: poziom znajomości dostępnych zasobów edukacyjnych, np. gry
edukacyjne, strony WWW, grupy dyskusyjne wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Hiszpania
Polska
dobry

średni

niski

Hiszpania

bardzo
dobry
26,67%

46,67%

22,22%

4,44%

Polska

22,22%

33,33%

40,00%

4,44%

Źródło: badania własne

Niższy poziom kompetencji w zakresie znajomości obsługi tablicy
interaktywnej, e-dziennika, e-podręcznika i metod e-learingowych może wynikać
z faktu, iż dane pomoce pojawiły się na rynku dość niedawno i studenci nie mieli
okazji szczegółowo się z nimi zapoznać. Możliwe, że poziom ich umiejętności zmieni
się w momencie podjęcia pracy w szkole, w której korzystanie z danych pomocy
będzie wymagane. Jeżeli chodzi zaś o terminologię komputerową często bywa tak,
że studenci potrafią obsługiwać sprzęt komputerowy bądź program bez znajomości
pojęć z tym związanych. Z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli wynika, że
posiadają oni niską świadomość potrzeby znajomości i konieczności posługiwania
się językiem informatycznym.10
Poczucie kompetencji informatyczno-medialnych studentów pedagogiki
w aspekcie praktycznym
W skład kompetencji informatyczno-medialnych, poza wiedzą, wchodzą
również kompetencje praktyczne. Należy je rozumieć jako umiejętności
i doświadczenia człowieka w danym obszarze. Można do nich zaliczyć
np. umiejętność obsługi sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych.

10

Zob: A. Piecuch, Multimedialne kompetencje nauczycieli. Rzeszów 2011, s. 185
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Studenci z Uniwersytetu w Białymstoku – w porównaniu do osób z Cordoby – posiadają
wyższy poziom obsługi edytorów tekstu (typu Word, Open Office).
Wykres nr 9: poziom umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, np. Word, Open
Office wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Jak wskazują uzyskane dane 60% Polaków i 42% Hiszpanów posiadane
kometencje oceniło jako bardzo dobre. Natomiast 36% polskich respondentów i 31%
hiszpańskich ulokowało je na poziomie dobrym. Interesującym jest fakt, iż żaden
z przedstawicieli obu grup nie określił swoich kompetencji jako niskich (Wykres 9).
Swoje kompetencje z zakresu posługiwania się programem do prezentacji
multimedialnych Polacy ocenili przede wszystkim na poziomie bardzo dobrym 60%
i dobrym 31% (Wykres 10). Natomiast tyle samo Hiszpanów oceniło swoje
umiejętności jako bardzo dobre i dobre (po 38%).
Wykres nr 10: poziom umiejętności posługiwania się programem do prezentacji
multimedialnych, np. Power Point wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne
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Wśród badanych nie było osób, które nie umiałyby obsługiwać programu do
prezentacji multimedialnej.
Analizując odpowiedzi kandydatów na nauczycieli pochodzących z badanych
krajów można uznać, że poziom ich kompetencji związanych z obsługą programu
do analizy danych, tworzenia zestawień i obliczeń (np. Excel), kształtuje się
podobnie. Otóż ok. 50% ankietowanych swoje umiejętności oceniło jako dobre
i bardzo dobre. Pozostała część ulokowała je na poziomie średnim i niskim (Wykres
11).
Wykres nr 11: poziom umiejętności posługiwania się programem do obróbki zdjęć,
np. Picassa, Xview, Gimp wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Większość ankietowanych z obu krajów potrafi posługiwać się komputerowym
odtwarzaczem filmów i nagrań audio/mp3/mp4 (Wykres 12).
Wykres nr 12: poziom umiejętności posługiwania się komputerowym odtwarzaczem
filmów i nagrań audio/mp3/mp4 wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w%]
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Źródło: badania własne
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Ciekawym jest, iż niemal co drugi polski student nie ma problemów w obsłudze
danego programu, natomiast jedynie co czwarty student z Hiszpanii deklaruje tę
umiejętność na poziomie bardzo dobrym. Zaskakujące jest, że wśród badanych
znalazły się osoby, które w niskim stopniu obsługują dane narzędzia (Polska – 7%;
Hiszpania – 9%).
Zgodnie z danymi uzyskanymi podczas badań 100% respondentów z Hiszpanii
umie posługiwać się wyszukiwarką internetową. Czynności te nie sprawiają również
większych trudności studentom z Polski.
Wykres nr 1: poziom umiejętności pobierania plików z Internetu wg zmiennej
„usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Większość ankietowanych potrafi pobierać pliki z Internetu na poziomie bardzo
dobrym (Hiszpania – 31%; Polska – 53%) oraz dobrym (Hiszpania – 53%; Polska –
38%). Z badań wynikło, że nieliczni studenci z Polski nie potrafią pobierać plików
z Internetu (Wykres 13).
Obsługa poczty elektronicznej nie stwarza większych problemów studentom
obu narodowości (Wykres 14).
Wykres nr 14: poziom umiejętności posługiwania się pocztą elektroniczną wg zmiennej
„usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne
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Otóż 100 % studentów polskich swoje umiejętności oceniło jako dobre i bardzo
dobre. Natomiast wśród respondentów z Hiszpanii znalazło się 13% osób, które
pocztę elektroniczną potrafią obsługiwać w stopniu średnim. Wydaje się zatem, że
przesyłanie wiadomości tekstowych za pomocą usługi internetowej jest powszechną
umiejętnością młodych ludzi.
Umiejętność instalowania i odinstalowania programów wśród studentów obu
narodowości kształtuje się podobnie na poziomie bardzo dobrym (Hiszpania – 33%;
Polska – 38%). Różnice widać przede wszystkim w kategoriach „dobry” i „średni”
(Wykres 15. Instalacja i dezinstalacja programów dla studentów obu krajów nie jest
obcą czynnością. Jedynie 9% ankietowanych w obu grupach ma z tym kłopoty.
Wykres nr 2: poziom umiejętności instalowania i odinstalowania programów
wg zmiennej „usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Analizując uzyskane wyniki badań można stwierdzić, że poziom umiejętności
posługiwania się komputerem u kandydatów na nauczycieli jest wysoki. Otóż ponad
90% studentów na porównywanych uczelniach potrafi obsługiwać się wyżej
wymienionym sprzętem. Wśród respondentów nie było ani jednej osoby, która nie
umiałaby posługiwać się komputerem.
Zgodnie z uzyskanymi danymi 18% studentów hiszpańskich i 13% polskich nie
ma żadnych problemów z obsługą rzutnika (Wykres 16). Poziom dobry
charakteryzuje 40% badanych z Hiszpanii i 51% z Polski. Najwięcej ankietowanych
z uczelni zagranicznej (42%) uważa, że ich umiejętności kształtują się na poziomie
średnim. Daną opinię podziela 20% Polaków. Warty uwagi jest fakt, że aż 16%
studentów Uniwersytetu w Białymstoku nie potrafi obsługiwać rzutnika.
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Wykres nr 16: poziom umiejętności posługiwania się rzutnikiem wg zmiennej
„usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Wyniki badań dowodzą, że jedynie 22% Hiszpanów i 13% Polaków potrafi
bardzo dobrze posługuje się tablicą interaktywną (Wykres 17). Najwięcej studentów
zagranicznych dane urządzenie potrafi obsługiwać na poziomie średnim (42%).
Natomiast polscy studenci – na poziomie dobrym (33%).
Wykres nr 17: poziom umiejętności posługiwania się tablicą interaktywną wg zmiennej
„usytuowanie uczelni” [w %]
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Źródło: badania własne

Odsetek osób, które mają znaczne problemy w posługiwaniu się tablicą
interaktywną jest w obu krajach porównywalny i wynosi on ok. 22% – 24%.
Uzyskane dane wskazują, że umiejętność obsługi urządzenia wielofunkcyjnego
(np. drukarka, skaner, ksero) na poziomie bardzo dobrym poiada 13% respondentów
z Cordoby i 27% z Białegostoku (Wykres 18). Natomiast 31% Hiszpanów i 42% Polaków
potrafi dobrze posługiwać się danym urządzeniem.
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Wykres nr 18: poziom umiejętności posługiwania się urządzeniem wielofunkcyjnym wg
zmiennej „usytuowanie uczelni” [w%]
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Źródło: badania własne

Wśród ankietowanych znalazło się 11% badanych z uczelni zagranicznej i 4%
z uczelni białostockiej, którzy nie potrafią obsługiwać się urządzeniem
wielofunkcyjnym.
Co trzeci badany student z Uniwersytetu w Białymstoku bardzo dobrze potrafi
posługiwać się aparatem cyfrowym. Tylko 2% respondentów z Polski dane
kompetencje zweryfikowało jako średnie (Wykres 19).
Wykres nr 19: poziom umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym wg zmiennej
„usytuowanie uczelni” [w %]
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Studenci pedagogiki z Hiszpanii swoje umiejętności ocenili głównie jako dobre
(49%). W tej grupie badanych, znalazły się osoby, które aparat cyfrowy obsługują
w stopniu średnim (16%), bądź niskim (4%).

401
______________________________________________________________________

Można przypuszczać, iż średni poziom kompetencji informatyczno-medialnych
w zakresie obsługi tablicy interaktywnej i programu do obróbki zdjęć może być
skutkiem tego, iż respondenci podczas studiów mieli możliwość zapoznania się
z danym urządzeniemi programem jedynie w aspekcie merytorycznym. Nie mieli
okazji zastosowania ich w praktyce. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku
obsługi rzutnika i programu do analizy danych. Na podstawie analizy badań
przeprowadzonych wśród nauczycieli stwierdzono, że najwyższy poziom
kompetencji posiadają oni w zakresie obsługi edytora tekstu. Natomiast umiejętności
związane z korzystaniem z innych narzędzi typu: arkusz kalkulacyjny, edytor grafiki,
program do prezentacji, ulokowane zostały na bardzo niskim poziomie. Zgodnie
z literaturą przedmiotu wszystkie narzędzia TIM, o których była mowa w badaniu,
posiadają dużą użyteczność edukacyjną.11 Natomiast wykorzystanie narzędzi
informatycznych nauczyciele (i kandydaci na nauczycieli) traktują bardzo
indywidualnie. Oznacza to, że korzystają z nich w dowolnym miejscu, czasie i do
tymczasowych celów.12
Podsumowanie
Przeprowadzenie badań pozwoliło osiągnąć wcześniej założony cel –
dokonanie opisu poczucia kompetencji informatyczno-medialnych studentów
pedagogiki. Badania dowiodły, iż poczucie kompetencji w aspekcie merytorycznymi
praktycznym znajduje się na poziomie dobrym. Wśród przyczyn opowiadających się
za korzystaniem z multimedialnych pomocy dydaktycznych przez studentów
pedagogiki wyróżnia się: zwiększenie zainteresowania tematem, zwiększenie
aktywności podczas lekcji, pomoc w przyswajaniu treści, ułatwienie prowadzenia
zajęć. Natomiast brak dostępu do danych środków jest główną przyczyną
niekorzystania z danych pomocy. Stwierdzono również niski poziom znajomości roli
multimediów przedstawionej w Podstawie programowej kształcenia ogólnego wśród
studentów pedagogiki.
Wprowadzenie technologii informacyjnej do programów nauczania większości
przedmiotów wiąże się z koniecznością modyfikacji kształcenia wstępnego
kandydatów na nauczycieli. Współcześnie uczniowie mają stały kontakt
z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w szkole, dlatego też urządzenia te
powinny być wykorzystywane przez nauczycieli jako narzędzie pracy.13 Efektywność
stosowania mediów w procesie kształcenia zależy nie tylko od środków, jakie są
dostępne w szkole, ale również umiejętności metodyczno-technicznych, które
posiada prowadzący zajęcia. Stosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce
wymaga od pedagogów umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych
i technik multimedialnych właściwych przedmiotom, których uczą. Jak się okazuje –
nie zawsze umiejętności te nabywane są w trakcie studiów akademickich.

Zob: A. Piecuch, Multimedialne…, op. cit., s. 187-188
Ibidem, s. 195
13
Zob: T. Lewandowska-Kidoń, Kompetencje nauczycieli szkoły współczesnej (w:) Z. Bartkowicz,
M. Kowaluk, M. Samujło (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Lublin 2007,
s. 195
11
12
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W artykule przedstawiono poczucie kompetencji informatyczno-medialnych
studentów pedagogiki. Badania miały charakter porównawczy i prowadzono je
wśród polskich studentów (Uniwersytet w Białymstoku) oraz studentów hiszpańskich
(Uniwersytet w Cordobie). Cel przeprowadzonych badań miał charakter
deskryptywny i był nim opis poczucia kompetencji informatyczno-medialnych
studentów pedagogiki (kandydatów na nauczycieli). Tekst przedstawia wyniki badań
w zakresie poczucia kompetencji merytorycznych studentów, czyli poziomu wiedzy
w aspekcie informatyczno-medialnym, jak również kompetencji praktycznych,
w skład których wchodzą między innymi umiejętności obsługi urządzeń
informatycznych oraz programów komputerowych.
Streszczenie
Do tej pory problematyka kompetencji informatyczno-medialnych została
poruszona jedynie w odniesieniu do nauczycieli. Natomiast niewiele było informacji
dotyczących studentów pedagogiki, czyli kandydatów na nauczycieli. Z tego też
względu w tej pracy postanowiono zająć się danym problemem. Cel
przeprowadzonych badań miał charakter deskryptywny i był nim opis poczucia
kompetencji informatyczno-medialnych studentów pedagogiki. Chcąc zbadać
ww. kompetencje skorzystano z metody sondażu diagnostycznego. Jako technikę
badawczą wykorzystano ankietę, a narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz
ankiety. W pracy posłużono się doborem celowo-losowym. Badania zostały
przeprowadzone anonimowo wśród 105 studentów pedagogiki wczesnoszkolnej.
W wyniku analizy danych zostało odrzuconych 15 kwestionariuszy ankiet. Badania
zostały przeprowadzone w czerwcu 2013r. na Uniwersytecie w Cordobie wśród
kandydatów na nauczycieli 3 roku 1. stopnia oraz w listopadzie 2013r. na
Uniwersytecie w Białymstoku wśród studentów 1 roku 2. stopnia.
Przeprowadzenie badań umożliwiło osiągnięcie wcześniej założonego celu,
a mianowicie dokonanie opisu poczucia kompetencji informatyczno-medialnych
studentów pedagogiki. Z badań wynika, iż poczucie kompetencji w aspekcie
merytorycznymi praktycznym znajduje się na poziomie dobrym. Wśród przyczyn
opowiadających się za korzystaniem z multimedialnych pomocy dydaktycznych
przez studentów pedagogiki wyróżnia się: zwiększenie zainteresowania tematem,
zwiększenie aktywności podczas lekcji, pomoc w przyswajaniu treści, ułatwienie
prowadzenia zajęć. Natomiast brak dostępu do danych środków jest główną
przyczyną niekorzystania z danych pomocy. Kardynalnym źródłem mającym wpływ
na ukształtowanie się badanych umiejętności okazało się samokształcenie. Dzięki
interpretacji danych stwierdzono również niski poziom znajomości roli multimediów
przedstawionej w Podstawie programowej kształcenia ogólnego wśród studentów
pedagogiki.
Słowa klucze: kompetencje informatyczno-medialne, nauczyciele, studenci,
kształcenie wstępne, doskonalenie, pedagogika
Summary
So far, the issues of IT and media competencies have been raised in relation to
the teachers solely, whereas there was not much information available on pedagogy
students, i.e. future teachers candidates. Hence, this question is going to be the topic
of the herein research work. The research objective was of a descriptive character,
and it has been achieved through the reports on the pedagogy students’ sense
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of competencies in IT and media. In order to research the competence, the
diagnostics survey method was employed. As a research technique, survey was
used, and a questionnaire served as a research tool. In the study, purposeful random
sampling was employed. The research was conducted anonymously in a group
of 105 students of early school pedagogy. Following the analysis of the data, 15
questionnaires were rejected. The research was conducted at the University
of Córdoba among teachers candidates of the 3rd year of the first degree studies
in June 2013, and at the University of Bialystok among students of the 1st year
of the second degree studies in November 2013.
Thanks to the conducted research, it was possible to fulfill the predefined
objective, namely – developing a description of the pedagogy students’ sense
of competencies in IT and media. The research shows that the sense of competence,
in a substantial and a practical aspect, is at a good level. The reasons in favor
of using multimedia teaching tools by the pedagogy students are as follows: raising
interest in a subject, increasing of student’s activity during a lesson, assistance
in knowledge assimilation, helping teachers in conducting activities. No access to
certain means is the main reason for not using certain teaching tools. It appeared,
that self-education was a crucial source affecting the students’ skills. In addition,
owing to the data interpretation, a low level of awareness concerning the multimedia
role as described in The Core Curriculum of General Education among pedagogy
students has been observed.
Key words: IT and media competenceis, teachers, students, initial education,
improvement, pedagogy
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Magdalena WOJTASZ
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KONTEKŚCIE
DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
Wstęp
Rozpatrując kwestię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należy
rozumieć nie tylko te osoby które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, ale równie takie dzieci które mają trudności w realizacji standardów
programowych. Trudności te wynikać mogą z różnych sfer ich funkcjonowania,
począwszy od kwestii poznawczo-percepcyjnych, poprzez ograniczenia zdrowotne,
a nawet środowiskowe. Analizując pod tym kątem specjalne potrzeby edukacyjne
dzieci, jawi się obraz pewnej idei kształcenia. Idea o której mowa ma szansę się
urzeczywistnić, o ile kierowanie edukacją dzieci pozwoli na wyrównywanie szans
edukacyjnych wszystkich uczniów niezależnie od ich potrzeb i źródeł z których te
potrzeby wypływają. Celem nadrzędnym staje się jednak zwrócenie uwagi na
zróżnicowanie dzieci i indywidualne dostosowanie jakości i ilości działań
terapeutycznych w zależności od potrzeby podopiecznych. Zadaniem artykuły staje
się zatem przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa oświatowego, która
umożliwia zindywidualizowane podejście do ucznia, a aktualnie nawet tego wymaga.
Nie mniej jednak wszystko co dotyczy pracy z dziećmi opatrzone jest dużą ilością
pracy zespołu nauczycieli i specjalistów. Wynika z tego fakt, że artykuł nie stanowi
poradnika dotyczącego działań a jedynie ukazuje pewne aspekty, które podczas
pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą okazać się bardzo
ważne.
1. Zadania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Od 1991r. podstawowym przepisem prawa regulującym działanie przedszkoli,
szkół i placówek jest Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustawa ta
reguluje działanie tych instytucji, zauważając jednak w znacznym stopniu
wzrastające potrzeby realizacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych wynikających
z różnych sytuacji. Nie mniej jednak, to właśnie te przepisy regulują czym jest szkoła,
jakie ma zadania, jakie wyodrębnia się rodzaje szkół, kwestię obowiązków i praw
wszystkich osób, które w kształceniu dzieci biorą udział. Począwszy od samej
młodzieży, poprzez kadrę a skończywszy na najbliższym otoczeniu. W preambule
czytamy: „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego
rozwoju.1
Zadania szkoły dotyczące organizacji procesu pomocy psychologicznopedagogicznej wynikają z kolejnych punktów ustawy:
 art. 1 dotyczy dostosowania treści, metod oraz organizacji nauczania do
możliwości ucznia, a ponadto gwarantuje mu pomoc w zakresie specjalnych
form nauczania oraz dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej;2
 art. 1 pkt. 5 możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół bez
1
2

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zm.)
M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora
przedszkola, szkoły i placówki. Warszawa 2010, s. 9
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względu czy dziecko jest osobą niepełnosprawną czy niedostosowaną
społecznie z różnych przyczyn, a typ szkoły powinien być zgodny
z potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz z ogólnymi predyspozycjami;
 art. 1 pkt. 5a opieka nad uczniami z niepełnosprawnością dotyczy m.in.
umożliwiania realizacji zindywidualizowanego programu nauczania oraz
daje dziecku możliwość do realizacji tzn. zajęć rewalidacyjnych;
 art. 1 pkt. 6 umożliwienie realizowania indywidualnych programów
nauczania uczniom szczególnie zdolnym oraz umożliwienie ukończenia
szkoły każdego typu w trybie skróconym;
 art. 1 pkt. 14 przygotowanie podopiecznych do podejmowania wyboru
zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia,
 art. 1 pkt. 15 szkoła musi stwarzać warunki do rozwoju zainteresowań
poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych oraz
kształtowanie umiejętności aktywizacji społecznej oraz organizacji czasu
wolnego.3
Poza treścią Ustawy z 1991r, regulację działań postępowania pomocowego
w zakresie czynności psychologiczno-pedagogicznych zawierają rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie:
 zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach tj. Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487,
 warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490,
 warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489,
 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 228, poz. 1491,
 szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 228, poz. 1488,
 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492. 4
Regulacje prawne o jakich mowa dają możliwość do wyrównywania szans
edukacyjnych wszystkich uczniów. Trzeba jednak pamiętać, że szkoła jako instytucja
powinna być przystosowana do efektywnego kształcenia uczniów o zróżnicowanych
potrzebach edukacyjnych. Szczególnie ważna jest rola nauczyciela w całym
procesie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w sytuacji gdy zajęcia edukacyjne
włączają do działania dzieci sprawne i dzieci o zróżnicowanym stopniu i rodzaju
niepełnosprawności jest to wyzwanie wymagające kompetencji, refleksji i działania
3
4

Ibidem
Ibidem
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popartego wiedzą w zakresie edukacji. Ma to na celu możliwie jak najbardziej pełne
i racjonalne wykorzystanie potencjału dzieci. Realizacja takiego zadania zatem
wymaga wspierania się również wiedzą o uczniu wynikającą z orzeczeń, opinii oraz
diagnoz, a w równym stopniu ważna jest wiedza pozyskana od opiekunów dziecka.5
Formy indywidualizacji zatem, nie oznaczają umownego procesu edukacji
z wyłączeniem deficytów dziecka lecz stanowią próbę pomocy w schemacie
radzenia sobie z deficytem, który to poparty jest stosowną dokumentacją.
Informacje i zalecenia zawarte w opinii lub orzeczeniu stanowią punkt wyjścia
co do planowania pracy z dzieckiem oraz prawidłowej organizacji procesu
dydaktycznego. Istotne stają się również informację przekazywane przez rodziców/
prawnych opiekunów. Mają oni pełną wiedzę lub szeroki jej zakres jeśli chodzi
o kwestię poszczególnych etapów rozwojowych począwszy od życia płodowego.
W rewalidacji dzieci istotna jest również informacja dotycząca czasu pojawienia się
zaburzenia lub deficytu oraz przebiegu podejmowanego leczenia.
Rolę równie ważną odgrywają informacje pozyskiwane od innych specjalistów
otaczających opieką dziecko. Daje to możliwość to działania jednolitego względem
np. doboru rodzaju terapii i optymalnego dla dziecka, bo nie dającego poczucia
zagrożenia z którejkolwiek ze stron.
2. Zasady działania umożliwiających realizację specjalnych potrzeb
edukacyjnych
Nadrzędną zasadą pomagającą w realizacji zajęć z uczestnictwem dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest takie kreowanie sytuacji dydaktycznej,
które nie doprowadzi do wykluczenia dziecka. Każdy bowiem ma prawo do
odnajdywania swojego miejsca w społeczeństwie a w tej sytuacji w społeczności
szkolnej. Rolą nauczyciela jest zatem umożliwić taką działalność, która będzie temu
służyła a nie będzie stawała w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami. 6
Kolejnym bardzo istotnym elementem organizacji pracy jest przygotowanie
takich warunków zewnętrznych, które dla dziecka będą optymalne. Chodzi tutaj
o takie dostosowanie przestrzeni, by minimalizować dyskomfort ucznia
a jednocześnie jak najbardziej motywować do działania. Jeśli zatem uczniem jest
dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową to optymalnym dla niego miejscem
będzie takie, które obniży ilość odbieranych bodźców. Jeśli natomiast w klasie jest
uczeń z zahamowaniem psychoruchowym można podjąć próbę aktywizowania go
za pomocą zabaw integracyjno-adaptacyjnych z wykorzystaniem np. elementów
aktywności twórczej. Innym przykładem może być dziecko z obniżoną sprawnością
grafomotoryczną u którego można przeznaczyć trochę więcej czasu na
wykonywanie ćwiczeń w tym zakresie. Działania ukierunkowane będą zatem zawsze
na najważniejszego odbiorcę przy czym nie zaburza to funkcjonowania pozostałej
części grupy.7
Nie mniej ważnym aspektem pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych jest tworzenie prawidłowych warunków do edukacji. Oznacza to, że
nauczyciel musi dostosować metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości. 8
Przewodnik, Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa
2010
6
Ibidem
7
Ibidem
8
Ibidem
5
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Związane jest to z takimi działaniami jak:
 odpowiedni sposób komunikacji z uczniem obejmujący nie tylko mówienie
w odpowiedni sposób, konstruowanie zdań by nie były zbyt skomplikowane,
powtarzanie poleceń, wytrwałe udzielanie wyjaśnień czy zwracanie się
wprost do ucznia ale również wprowadzanie komunikacji alternatywnej jeśli
taka jest potrzeba. Można tutaj wykorzystać wiele możliwości
pozawerbalnych systemów komunikacyjnych tj.:
Manualne
Gesty naturalne – systemy lokalne
Makaton
Coghamo
Duński falownik gestów
Alfabet palcowy (daktylografia)
Język migowy
Graficzne
P.I.C – Piktogram Ideogram Communication
PCS – Picture Communication Symbols
System symboli Bliss
System obrazkowy Alladtn
Rebusy
SIG – symbole
Rysunki
Litery, sylaby, wyrazy
Przestrzenno dotykowe
System symboli jednoznacznych
Klocki Premacka
Miniatury
Alfabet punktowy dłoni9
 zachowanie odpowiedniego dystansu, który stanowi komfort dla dziecka.
W przypadku dziecka niewidomego utrzymywana jest bliska odległość, która
daje możliwość dotknięcia rozmówcy.10 Natomiast u dziecka u którego
występuje nadwrażliwość dotykowa, dotyk będzie bodźcem zbyt silnym,
może nawet sprawiającym dziecku ból;
 wydłużeniem czasu pracy, które jest szczególnie ważne w przypadku
odpowiedzi ustnych i pisemnych.11 Klasycznymi przykładami są tutaj
zaburzenia takie jak np.: dysleksja czyli trudność w opanowaniu
umiejętności czytania, dysgrafia czyli trudności w opanowaniu umiejętności
pisania oraz dysortografia czyli trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,
również w kwestii zasad ortograficznych. Niezależnie od etiologii możemy
tutaj mówić o zaburzeniu izolowanym czasem jednak współistniejącym.
Każde z zaburzeń niesie za sobą pewne konsekwencje, które przy braku
pracy, mogą doprowadzić do pogłębienia dysfunkcji;
 zmianą form aktywności będącą naprzemienną pracą metod podających
9

http://www.zsslodygowice.pl/komunikacja-alternatywna-i-wspomagajaca,23.html
(pobrano 27.04.2016 r.)
10
Przewodnik, Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa
2010
11
Ibidem
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i aktywizujących.12 Podających czyli takich, które przekazują treści za
pomocą słowa, aktywizujące natomiast dotyczą włączania w działanie
ucznia;
 dzieleniem materiału na mniejsze partie, których zapamiętanie staje się
łatwiejsze13 oraz zwiększeniem liczby powtórzeń oraz konsekwentnym
powtarzaniem określonych partii materiału. Powtarzanie jest szczególnie
istotne nie tylko u dzieci autystycznych ale w ogóle u dzieci z deficytem
pamięciowym;
 popieranie wiedzy konkretnymi przykładami,14 które nie będą abstrakcyjne,
ponieważ u dzieci do pewnego etapu rozwoju występuje problem
z rozumowaniem abstrakcyjnym a jeśli chodzi o dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi brak rozumowania abstrakcyjnego może
towarzyszyć trwale;
 dostosowanie liczby bodźców wykorzystywanych w procesie uczenia.15
U dzieci z nadpobudliwością wskazane jest wykorzystywanie pojedynczo
pomocy naukowych z kolei u niektórych dzieci z autyzmem trafne będzie
działanie polisensoryczne;
 zastosowaniem dodatkowych często niekonwencjonalnych środków
dydaktycznych i technicznych umożliwiających uczniowi lepsze zrozumienie
poruszanego zagadnienia;16
 dostęp no nauki języków obcych w zależności od zapotrzebowania ucznia; 17
 stosowanie zadań o stopniu trudności dostosowanym do możliwości
ucznia18 ale zarazem nie umniejszającym jego możliwościom by nie
doprowadzić do regresu lub degresu rozwojowego;
 powtarzanie reguł obowiązujących oraz jasnym wyznaczeniem granic
i konsekwentnym ich przestrzeganiem.19
Mimo wielu działań w zakresie pracy nauczyciela w trakcie zajęć grupowych,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają zajęć
specjalistycznych. Błędem jednak jest przerzucanie odpowiedzialności za efekty
edukacji ucznia wyłącznie na zajęcia ze specjalistami. Zajęcia takie mają na celu
usprawnienie pracy ucznia i wspomaganie jego rozwoju, jak i również wsparcie
w „naprawianiu” deficytu z jakim uczeń się boryka. Do grupy zajęć specjalistycznych
zalicza się m.in.:
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 zajęcia logopedyczne;
 zajęcia socjoterapeutyczne;
 zajęcia rewalidacyjne;
 zajęcia fizjoterapeutyczne;
 terapię pedagogiczną i inne.

12

Ibidem
Ibidem
14
Ibidem
15
Ibidem
16
Ibidem
17
Ibidem
18
Ibidem
19
Ibidem
13
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Cały zakres działań zatem zależny jest od wielu czynników. Należy jednak
wykazywać wysoki stopień empatii, by posiadać umiejętność elastycznej pracy
z dzieckiem dla obopólnej korzyści.
3. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ujęciu prawa
Aktualnie obowiązujące akty prawne w Polsce obejmujące problem uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czyli SPE to:
 Ustawa o Systemie Oświaty z 1991r;
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015 poz. 357;
 dodany Rozdział 3a i 3b;
 dostosowanie zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w statucie
szkoły;
 dodanie w art. 3 nowego pkt 18b, wprowadzającego mniej stygmatyzujące
określenie „niepełnosprawność intelektualna” zamiast „upośledzenie
umysłowe”. Aktualnie określenia te są tożsame;
 art. 61 ustawy o systemie oświaty.
1. „Jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do
oddziału klasy I – liczącej już 25 uczniów – zostanie przyjęty z urzędu
nowy uczeń , dyrektor powinien podzielić oddział.
2. Jednak na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego może odstąpić od podziału.
3. Dyrektor szkoły ma wtedy obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela.
4. Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27.”20
Art. 61 ustanawia, że dyrektor szkoły w czasie trwania roku szkolnego może do
oddziału liczącego 25 osób przyjąć dodatkowo 2 uczniów, w takiej jednak sytuacji
konieczne jest zatrudnienia asystenta nauczyciela. 21
 art. 5g ustawy o systemie oświaty
„Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola,
inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane
od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych
informacji”.22
 art. 64 ustawy o systemie oświaty – zmiana porządkująca
„Wskazanie na poziomie ustawy form działalności szkoły.
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1,
w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych –
zajęcia edukacyjne artystyczne;

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2015 poz. 357)
21
http://www.ore.edu.pl/index.php/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4355-prawo-na-rzec
z-ucznia-ze-spe (pobrano 27.04.2016 r.)
22
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2015 poz. 357)
20
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2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których
mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia
edukacyjne z religii, etyki, zajęcia edukacyjne służące podtrzymywaniu poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zajęcia edukacyjne
z wychowania do życia w rodzinie.
Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne”.23
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie
i
zagrożonych
niedostosowaniem społecznym Dz. U. 2015 poz. 1113
„Rozporządzenie określa organizację kształcenia specjalnego w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach, ogólnodostępnych, integracyjnych
i specjalnych.24
Rozporządzenie zastąpiło dwa obecnie obowiązujące rozporządzenia:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
(Dz. U. z 2014 r. poz. 392);
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).”25
„Rozporządzenie co do zasady przewiduje w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym analogiczne rozwiązania jak przyjęte
w obecnie obowiązujących ww. rozporządzeniach.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
(Dz.U. 2015 poz. 357)
24
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113)
25
Ibidem
23
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Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem
przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkiem dodatkowego zatrudniania
nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów,
asystenta, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania
przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym
są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności
sprzężone, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”26
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. 2015 poz. 843
„W rozporządzeniu wprowadzono możliwość:
 stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych,
ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie
edukacyjnym
 uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem
wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych
 uwzględniania, przy ustalaniu ocen z wf, oprócz wysiłku wkładanego przez
ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału
w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury
fizycznej.”27
Nowe przepisy wymagają dostosowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania
zawartych w statucie szkoły.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami
polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia, Dz. U. 2015 poz. 1202.28
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2013 poz. 532
„Rozporządzenie określa na czym polega udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także do kogo jest ona
adresowana. Precyzuje kto udziela tejże pomocy i z czyjej inicjatywy mogą być
podejmowane takie działania. Wskazuje formy udzielania pomocy. Określa warunki
organizacji klas terapeutycznych. Opisuje zadania pedagoga, psychologa, logopedy

26

Ibidem
http://www.ore.edu.pl/index.php/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4355-prawo-na-rze
cz-ucznia-ze-spe (pobrano 24.04.2016 r.)
28
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek
osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia
(Dz. U. 2015 poz. 1202)
27
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pracujących w przedszkolu, szkole i placówce, a także zadania doradcy
zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego. Zawiera sygnalne informacje
dotyczące Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) –
dokładniejsze regulacje w tej materii znajdują się w rozporządzeniach dotyczących
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Zawiera opis przepisów
przejściowych wraz z terminami wchodzenia w życie poszczególnych zmian.” 29
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych
zasad
działania
publicznych
poradni
psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U. 2013 poz. 199
Rozporządzenie reguluje zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz zasady współpracy ze szkołami. Określa również jakie informacje powinna
zawierać opinia wystawiana przez poradnię.30
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. 2013
poz. 1257
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w
sprawie
indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. 2014
poz. 1157.31
Strona internetowa Ponadto w literaturze pedagogicznej należy zwrócić uwagę
na grupy dysfunkcji, zaburzeń oraz niepełnosprawności ułatwiające dobór narzędzi
pracy. Dzieci z SPE to zatem osoby:
 z dysfunkcją wzroku,
 z dysfunkcją słuchu,
 niepełnosprawne intelektualnie,
 niepełnosprawne ruchowo,
 z Autyzmem i Zespołem Aspergera,
 zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie,
 przewlekle chore i z innymi dysfunkcjami,
 z zaburzeniami zachowania,
 z specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 wielokulturowe,
 zdolne i utalentowane.
4. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Odnosząc się do wcześniejszych analiz wyodrębnić należy bardzo istotny
dokument stanowiący podstawę działania z każdym dzieckiem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych czyli tzw. IPET, tworzony z godnie z potrzebami szkoły.
Jest to możliwe, ponieważ przepisy nie określają jednoznacznie jak IPET ma
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)
30
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199)
31
http://www.ore.edu.pl/index.php/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4355-prawo-na-rze
cz-ucznia-ze-spe (pobrano 25.042016 r.)
29
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wyglądać a jedynie jakie informacje powinien zawierać. Są to zatem następujące
elementy tj.:
1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, które wynikają z programu
nauczania względem potrzeb ucznia i jego możliwości rozwojowych,
edukacyjnych oraz psychofizycznych
2. Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych
3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierowanej do ucznia oraz
określenie wymiaru godzin zadeklarowanej pomocy
4. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne
specjalistyczne zajęcia adekwatne do indywidualnych potrzeb ucznia
5. Wykaz zintegrowanych działań nauczycieli oraz specjalistów, w zależności
od potrzeby ucznia tj.:
 niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
 niedostosowanego
społecznie
–
działania
o
charakterze
resocjalizacyjnym,
 zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze
socjoterapeutycznym;
6. Działania wspierające rodziców ucznia
7. Określać zakres współdziałania, w razie potrzeby, z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
specjalnymi
ośrodkami
szkolno-wychowawczymi,
młodzieżowymi
ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,
placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz
innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
8. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji
zadań związanych z zapewnieniem przez szkołę specjalnych warunków.
IPET tworzony jest dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.32 Dokument ten zazwyczaj zawiera:
 Metryczkę z danymi dziecka tj.: imię i nazwisko, adres, wiek, klasa, rodzaj
niepełnosprawności, nr orzeczenia PPP
 Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia tj.: mocne
strony, na których można oprzeć działania edukacyjne i terapeutyczne oraz
informacje o trudnościach ucznia, informacje o funkcjonowaniu dziecka
w grupie, informacje o nietypowych zachowaniach ucznia, np. napady
agresji słownej, fizycznej, informacje o zaleceniach (np. noszenia aparatu
słuchowego, okularów, butów ortopedycznych, przyjmowania leków,
regularnych posiłków)
 Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.
 Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych: cele edukacyjne wskazane
w programie nauczania zakres dostosowania programu nauczania sposoby
sprawdzania wiadomości i oceniania
 Procedury osiągania celów: określenie metod, form i środków
dydaktycznych określenie rodzaju pomocy i wsparcia w trakcie zajęć
dydaktycznych
32

M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora
przedszkola, szkoły i placówki. Warszawa 2010
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 Informacje o zajęciach specjalistycznych, w których uczestniczy uczeń
(z załączonym programem).
 Zakres współpracy z rodzicami.
 Ewaluacja programu (ocena efektywności podejmowanych działań).
 Informacja o zatwierdzeniu IPET przez zespół (data i podpis osoby
przygotowującej program, zatwierdzenie przez dyrektora, podpis
rodzica/opiekuna prawnego).
IPET zostaje opracowany na okres na jaki zostało wydane orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednak zespół nie rzadziej niż raz w roku
dokonuje oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Dzięki temu w miarę potrzeb
IPET może ulec modyfikacji.33
Zakończenie
Szkoła jest instytucją pełniącą wielorakie funkcje. Jest też jednak miejscem
w którym głównym zadaniem stawianym wobec ucznia jest nauka i socjalizacja.
Każdy jednak z podopiecznych ma inne tempo rozwoju i nie jest to zależne od tego
czy dziecko ma orzeczenie o kształceniu specjalnym czy też nie. Każdy człowiek
istotnie różni się od innych, a widać to w znacznym stopniu w okresie edukacyjnym.
Jest to bowiem czas w którym dzieci nabywają różnych umiejętności, niektóre robią
to szybciej inne wolniej i właśnie z tego względu idywidualizacja i kreatywne
podejście do dzieci jest tak ważne. Buduje to pewność siebie i poczucie jakże ważnej
autonomii dziecka. To właśnie proces edukacji jest jednym z czynników budujących
młodego człowieka, który przecież stanie się dorosły i to on będzie potrafił lub nie,
dostrzegać potrzeby innych ludzi. Kształtowanie osobowości jest bardzo trudnym
i odpowiedzialnym zadaniem ale kluczem do uzyskiwania efektywnych owoców
pracy jest traktowanie każdego młodego człowieka jako idywiduum. To jak widać
w artykule, cała grupa nauczycieli, specjalistów oraz rodzice powodują,
że zindywidualizowane wspomaganie rozwoju dziecka jest możliwe i bardzo
korzystne.
Streszczenie
Opracowanie obejmuje streszczenie problematyki związanej pracą z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podstawą tej krótkiej analizy są przepisy
prawa regulujące działanie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie wspierania
rozwoju. Ważną treścią przekazywaną podczas analizy owych przepisów jest
ukierunkowanie na indywidulane podejście do każdego ucznia oraz stworzenie dla
każdego z nich możliwie optymalnych warunków rozwoju.
Słowa klucze: specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność
intelektualna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualizacja potrzeb,
modyfikacje edukacyjne

33

http://www.umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Indywidualny_program_edukacyjno-terapeutyczny.pdf
(pobrano 27.04.2016 r.)
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Summary
Summarizing the issues associated with the work with the pupil about special
needs includes the study educational. Provisions of the law governing the functioning
of nursery schools, schools and institutions in the promotion of the development are
a base of this brief analysis. During analysis of those regulations an orientation is
important contents handed over on indywidulane the approach towards every pupil
and creating possibly optimum conditions for the development for each of them.
Key words: special educational needs, intellectual disability, psychological
and pedagogical help, individualization of needs, modification of educational
activities
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REFLEKSJE NAUCZYCIELI NAD WŁASNYM TYPEM
UCZENIA I STYLEM PRACY
Wstęp
Zawód nauczyciela jest jednym z tych, które wymagają od osób go
wykonujących stałej autorefleksji. Wchodząc w codzienne sytuacje edukacyjne
nauczyciel stoi przed koniecznością wyboru nie tylko odpowiedniego sposobu
przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności uczniów, ale i wychowywania
swoich podopiecznych. Jego skuteczność zawodowa zależy zarówno od
merytorycznego przygotowania z zakresu nauczanego przedmiotu, doświadczenia
dydaktyczno-wychowawczego, ale również od jego stylu pracy i osobowości jaką
reprezentuje. Nie istnieje jednak coś takiego jak typowa osobowość nauczyciela.1
W literaturze psychologiczno-pedagogicznej opisywane są natomiast pożądane
właściwości osobowości w tym zawodzie. Należą do nich: cechy osobowe,
intelektualne, dydaktyczne, wychowawcze i zewnętrzne (fizyczne i psychiczne).2
Dobrym nauczycielem można być natomiast niezależnie od: wieku, stażu pracy
w zawodzie, uzyskanego stopnia awansu zawodowego, miejsca pracy, czy typu
szkoły w jakiej pracuje nauczyciel. Najistotniejsza jest umiejętność uczenia się na
podstawie własnych porażek i sukcesów. Pomocna w efektywnej pracy
dydaktyczno-wychowawczej może być również znajomość własnego typu uczenia,
rozumianego jako typ zachowania podczas procesu uczenia, oraz znajomość typu
uczenia się jaki prezentują uczniowie. Dzięki tej wiedzy nauczyciel może „lepiej
poznać pojedynczego ucznia, efektywniej go wspierać i wspomagać, a przez to
także oceniać jego osiągnięcia w sposób bardziej przekonujący i wyrazisty,
uwzględniając indywidualny potencjał intelektualny”.3 Znając także swój typ uczenia
się nauczyciel może bardziej świadomie kierować swoim warsztatem pracy. Rebisch
i Luszczynski wyróżniają cztery typy uczenia się:
 typ intelektualny – stale skoncentrowany, ambitny, niekiedy sprawia
wrażenie zdystansowanego, perfekcjonista,
 typ emocjonalny – kreatywny zaangażowany, pomocny, niekiedy
ze skłonnością do emocjonalnych przewartościowań, łatwo ulega zmianom
nastroju,
 typ działający – sprawny merytorycznie, może łatwo zaciekawić
przedmiotem, szybko traci spokój, jest mało wytrwały,
 typ współpracujący – lubiący pracę w zespole, zrównoważony, wytrwały,
czasem trudny do zaktywizowania, bywa postrzegany jako leniwy.
Każdy z tych typów posiada swoje słabe i mocne strony, nad którymi można
świadomie pracować, aby wykorzystać je jak najlepiej dla własnego rozwoju oraz
w pracy z uczniem. Żaden z nich nie jest lepszy lub gorszy, gdyż w klasie pełnej
B. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców
i szkoleniowców. Sopot 2010, s.466
2
C. Banach, Cechy osobowości nauczycieli, „Nowa Szkoła". 1995, nr 3
3
R. Rebisch, H. Luszczynski, Diagnoza typów uczniów. Sopot 2014, s. 10
1
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uczniów o różnych indywidualnych cechach każdy styl nauczania może mieć
doskonałe zastosowanie.4 Na efektywność kształcenia w aspekcie typów uczenia
wpływają dwa zasadnicze czynniki leżące po stronie nauczyciela, tj. stopień jego
zaangażowania w kierowanie lekcją oraz zakres i przejawy emocjonalności na lekcji.
W zależności od proporcji tych dwóch składowych wyróżniono cztery style
nauczania:
 dyrektywny,
 demokratyczny,
 liberalny,
 socjalno-integracyjny5 (tabela nr 1.).
Tabela nr 1: charakterystyka stylów uczenia ze względu cel, emocjonalność,
kierownictwo/ strukturyzację lekcji
Styl nauczania

Cel

dyrektywny

wysokie osiągnięcia,
pełna realizacja tematu

demokratyczny

liberalny

socjalnointegracyjny

nieskrępowana
możliwość wyrażania
poglądów, swoboda
i chęć porozumienia
dla wspólnego
celu/idei
inicjatywa własna
ucznia
poszukiwanie i
odkrywanie w wolności
duża aktywność,
działanie, nastawienie
na relacje
międzyludzkie

Bliskość
emocjonalna
bardzo
mała

duża

mała

Kierownictwo/ struktura
lekcji
lekcja zaplanowana,
uporządkowana,
prowadzona wg. schematu,
nauczyciel pilnuje właściwej
struktury lekcji
lekcja zaplanowana,
możliwe zmiany po
negocjacjach lub w reakcji
na potrzeby uczniów

lekcja nie zaplanowana
z góry, możliwe zmiany,
brak wyraźnej struktury

Lekcja nie zaplanowana
z góry, możliwe zmiany
struktury pod wpływem
impulsu ze strony uczniów
lub nauczyciela, brak
wyraźnej struktury
* zmienione na podstawie Tausch R., Tausch A.M., Tiemann J.
bardzo
duża

Analizując powyższą tabelę należy zaznaczyć, że każdy tego typu podział ma
charakter sztuczny i nie można zapominać, iż człowiek to zbiór i układ
indywidualnych cech, doświadczeń czy temperamentów. Nauczyciel powinien
zatem spojrzeć na własny warsztat pracy w sposób całościowy.
Znajomość własnego warsztatu pracy i umiejętność oceny osobistych
predyspozycji i ograniczeń staje się w dobie dzisiejszej edukacji koniecznością.
Codzienność edukacyjna przynosi bowiem wciąż nowe zmiany, na które nauczyciele
muszą adekwatnie reagować. Oznacza to konieczność modyfikowania,

4
5

R. Tausch, A. M. Tausch, J. Tiedemann, Leistungsversagen in der Schule. München 1985
Ibidem
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wzbogacania i poszerzania nauczycielskich kompetencji6 również na drodze
autorefleksji.
Organizacja i przebieg badań:
Celem badań było poznanie opinii nauczycieli na temat własnego stylu pracy
i typu uczenia, rozumianego jako sposób zachowania podczas uczenia.
Przeprowadzając badania poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaki typ uczenia i styl nauczania reprezentują badani nauczyciele?
2. Czy istnieje korelacja między typem uczenia a stylem nauczania?
3. Jak przyjęte zmienne niezależne różnicują odpowiedzi nauczycieli na temat
własnego typu uczenia i stylu nauczania?
Badania miały charakter sondażu diagnostycznego, w którym udział wzięło
ponad dwustu nauczycieli. Do analizy statystycznej przyjęto ostatecznie 220 ankiet
otrzymanych od nauczycieli z województwa lubelskiego.
Ankieta zawierała cztery pytania zamknięte wymagające wyboru jednej
z podanych odpowiedzi oraz metryczki zawierającej informacje o badanych
nauczycielach.
W badaniach przyjęto:
- zmienne niezależne: płeć, staż pracy, stopień awansu zawodowego, typ
szkoły, w której pracują, grupa przedmiotowa,
- zależne: typy uczenia i style nauczania jakie prezentowali badani
nauczyciele,
- wskaźniki: wyniki odpowiedzi badanych nauczycieli na pytania dotyczące
określenia własnego typu uczenia na podstawie opisu zachowań
charakterystycznych dla danego typu oraz zidentyfikowania na schemacie,
ukazującym zależności pomiędzy kierowaniem lekcją a przejawami
emocjonalności nauczyciela na lekcji, własnego stylu nauczania.
W badaniach przeprowadzonych w okresie II-IV w losowo wybranych szkołach
województwa lubelskiego. Udział w nich wzięło ponad 81% nauczycielek i blisko
20% nauczycieli. Były to osoby pracujące w gimnazjach – 57,73% badanych
i w szkołach ponadgimnazjalnych, tj. liceach i technikach – 42,27% ankietowanych
(Tabela nr 2.).
Tabela nr 2: rozkład liczebność badanych nauczycieli według płci, miejsce pracy/typu
szkoły
Płeć
Kobieta
L
179

%
81,36

Mężczyzna
L
41

%
18,64

Miejsce pracy/ typ szkoły
Gimnazjum
Szkoła
ponadgimnazjalna
L
%
L
%
127
57,73
93
42,27

Diagnozowani nauczyciele to osoby z dość dużym stażem pracy. Największą
grupę stanowili nauczyciele, pracujący od 6 do 15 lat oraz od 16 do 25 lat. Najmniej
bo zaledwie 0,9% badanych to nauczyciele stażyści. Jeśli chodzi o stopień awansu
to ankietę wypełnili przede wszystkim nauczyciele dyplomowani i mianowani
6

E. Laska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela – pomijany wątek w edukacji (w:) S. Dylak,
R. Pęczkowski, P. Denicolo (red.): Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie
międzykulturowe. Rzeszów 2006, s. 91
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stanowiący łącznie blisko 87 %. Nauczyciele byli również zróżnicowani ze względu
na nauczany przedmiot. W badaniach połączono przedmioty w grupy: przyrodniczą,
ścisłą, humanistyczną, językową i wychowanie fizyczne. Najliczniejszą
reprezentację stanowili nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i nauczyciele
języków, zaś najmniejszą nauczyciele wychowania fizycznego (tabel nr: 3.).
Tabela nr 3: rozkład liczebność badanych nauczycieli wg stażu pracy, stopnia awansu
zawodowego i nauczanego przedmiotu
Staż pracy
Poniżej 5 lat
L
%
11
5,00

6-15 lat

16-25 lat
L
%
L
%
104
47,27
75
34,10
Stopień awansu zawodowego
stażysta
kontraktowy
mianowany
L
%
L
%
L
%
2
0,90
27
12,28
74
33,64
Grupy nauczanych przedmiotów*
Przedmioty
Przedmioty
Przedmioty
Języki
przyrodnicze
ścisłe
humanistyczne
L
%
L
%
L
%
L
%
71
32,27
46
20,91
28
12,73
69
31,36
* Przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia
Przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty humanistyczne: wiedza o społeczeństwie, historia
Języki: polski, niemiecki, angielski, hiszpański, rosyjski
Wychowanie fizyczne

Powyżej 25 lat
L
%
30
13,63
dyplomowany
L
%
117
53,18
Wychowanie
fizyczne
L
%
6
2,73

Wyniki badań
Odpowiedzi zebrane od badanych nauczycieli pokazały, że ze względu na typ
uczenia, rozumiany jako sposób organizacji procesu uczenia, postrzegają się oni
przede wszystkim jako typy emocjonalne (38,64%) i intelektualne (32,27%). Nieco
ponad 18% sklasyfikowało się jako typ działający, aż około 11% definiuje się jako
typ współpracujący (Rysunek nr: 1.).
Rysunek nr 1: rozkład procentowy odpowiedzi badanych nauczycieli na temat własnego
typu uczenia

10,91%
32,27%
18,18%

38,64%

typ intelektualny
typ emocjonalny
typ działający
typ współpracujący
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Analizując odpowiedzi respondentów ze względu zmienną niezależną płeć
odnotowano, że większość kobiet określa się jako typ emocjonalny 42,46%, zaś
w przypadku mężczyzn największą grupę reprezentuje typ intelektualny 43,90%.
Zbliżone wartości wśród deklaracji kobiet i mężczyzn odnotowano w przypadku typu
działającego. Natomiast więcej o ponad 4% mężczyzn od kobiet odnajduje się
w typie współpracującym (Tabela nr: 4.).
Tabela nr 4: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego typu uczenia
wg. zmiennej niezależnej płeć
Płeć

Typ
uczenia

Mężczyzna

Kobieta

Intelektualny
Emocjonalny
Działający
Współpracujący

L
53
76
32
18

%
29,61
42,46
17,87
10,05

L
18
9
8
6

%
43,90
21,95
19,51
14,63

Wyniki nauczycieli ze względu na grupę przedmiotów, których uczą
zróżnicowały badanych. W przypadku nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
największą grupę stanowiły osoby o intelektualnym typie uczenia (36,62%). Typ
emocjonalny na pierwszym miejscu wystąpił u nauczycieli języków (44,93%)
i przedmiotów ścisłych (41,31%). Natomiast nauczyciel humaniści i nauczyciele
wychowania fizycznego w równym stopniu określili się jako typy intelektualne
i emocjonalne. W typie działającym największą reprezentację stanowili nauczyciele
humaniści (1/4 badanych w tej grupie). Natomiast typ współpracujący to przede
wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego (Tabela nr: 5.).
Tabela nr 5: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego typu uczenia
wg. zmiennej niezależnej nauczany przedmiot
Typ
uczenia
Intelektualny
Emocjonalny
Działający
Współpracujący

Przyrodnicze
L
%
26
36,62
24
33,80
12
16,90
9
12,68

Ścisłe
L
13
19
8
6

%
28,26
41,31
17,39
13,04

Grupa przedmiotów
Humanistyczne
L
%
9
32,14
9
32,14
7
25,00
3
10,72

Języki
L
21
31
11
6

%
30,59
44,93
15,94
8,54

W.F
2
2
1
1

33,33
33,33
16,67
16,67

Poddając szczegółowej analizie rozkład procentowy odpowiedzi udzielonych
przez nauczycieli ze względu na staż pracy daje się zauważyć, że typ intelektualny
reprezentowany jest przez średnio 1/3 badanych niezależnie od stażu pracy. Typ
emocjonalny wybrany został przez ponad 30 % nauczycieli pracujących poniżej 5 lat
oraz pracujących od 6 do 15 lat i pond 41 % nauczycieli pozostających w zawodzie
powyżej lat 16. Typ działający dominuje wśród nauczycieli ze stażem 6-15 lat, zaś
współpracujący u najkrócej pracujących (Tabela nr: 6.). Podobny rozkład wyników
odnotowano w przypadku zmiennej awans zawodowy.
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Tabela nr 6: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego typu uczenia
wg. zmiennej niezależnej staż pracy
Typ
uczenia
Intelektualny
Emocjonalny
Działający
Współpracujący

Poniżej 5 lat
L
%
3
27,27
4
36,37
2
18,18
2
18,18

Staż pracy
6-15 lat
16-25 lat
L
%
L
%
30
28,85
29
33,33
36
34,62
31
41,33
24
23,08
10
13,33
14
13,45
5
6,67

Powyżej 25 lat
L
%
9
30,00
14
46,66
4
13,37
3
10,00

Analiza wyników nauczycielskiej autorefleksji nad typem uczenia jaki
prezentują ujawniła, że w przypadku uczących w gimnazjum dominującym typem
jest typ emocjonalny zadeklarowany przez 41,73% osób, a w następnej kolejności
o 10 % mniej typ intelektualny. Nauczyciele uczący w szkołach ponadgimnazjalnych
niemal w równym stopniu wybrali typ emocjonalny (34,41%) i intelektualny (33,33%).
W badanej grupie nauczycieli IV etapu edukacyjnego pracuje dwa razy więcej
nauczycieli o typie współpracującym niż w gimnazjum (Tabela nr: 7.).
Tabela nr 7: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego typu uczenia
wg. zmiennej niezależnej miejsce pracy/typ szkoły
Typ
uczenia
Intelektualny
Emocjonalny
Działający
Współpracujący

L
40
53
24
10

Miejsce pracy/typ szkoły
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna
%
L
%
31,51
31
33,33
41,73
32
34,41
18,89
16
17,20
7,87
14
15,06

Na podstawie zaznaczonych przez nauczycieli odpowiednich miejsc na
schemacie obrazującym korelacje między stopniem zaangażowania emocjonalnego
nauczyciela na lekcji, a stopniem zaangażowania w kierowanie lekcją i jej strukturą
przydzielono je do jednego ze stylów nauczania, tj. dyrektywnego,
demokratycznego, liberalnego i socjalno-integracyjnego.
32,79% badanych nauczycieli określiło swój styl jako dyrektywny, po nieco 30%
styl demokratyczny i socjalno-integracyjny. Jedynie 6,35% swój styl pracy postrzega
jako liberalny (Rysunek nr: 2.).
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Rysunek nr 2: rozkład procentowy odpowiedzi badanych nauczycieli na temat własnego
stylu nauczania

30,46%

styl dyrektywny

32,73%

styl demokratyczny
styl liberalny
styl socjalno-integracyjny
6,35%
30,46%

Rozpatrując szczegółowo rozkład odpowiedzi nauczycieli wg płci odnotowano,
że mężczyźni częściej niż kobiety określały swój styl pracy jako dyrektywny. Taki typ
wybrało 39,02 % nauczycieli i 31,28% nauczycielek. Styl demokratyczny wskazali
w równym stopniu tj. około 30% kobiet i mężczyzn. W liberalnym stylu pracy
odnajduje się nieco więcej pań, zaś w socjalno-integracyjnym panów (Tabela nr: 8.).
Tabela nr 8: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego stylu pracy
wg. zmiennej niezależnej płeć
Płeć

Styl
uczenia
dyrektywny
demokratyczny
liberalny
socjalno-integracyjny

Mężczyzna

Kobieta
L
56
58
12
53

%
31,28
32,40
6,70
29,62

L
16
9
2
14

%
39,02
21,95
4,88
34,15

Styl pracy nauczycieli wg grupy przedmiotów, w której się znaleźli ze względu
na nauczany przedmiot zróżnicował odpowiedzi badanych. Wśród przyrodników
dominował styl nauczania demokratyczny (38,03%). Nauczyciele pracujący przede
wszystkim w stylu dyrektywnym to reprezentanci przedmiotów ścisłych (43,48 %).
Humaniści i nauczyciele języków oraz wychowania fizycznego na pierwszym
miejscu wskazali styl socjalno-integracyjny od 34,79% do 83,33%. W nielicznej
grupie osób odnajdujących się w stylu liberalnym najwięcej, bo blisko 12% stanowili
nauczyciele języków (Tabela nr: 9.).
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Tabela nr 9: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego stylu pracy
wg. zmiennej niezależnej grupa przedmiotów
Styl
uczenia
dyrektywny
demokratyczny
liberalny
socjalnointegracyjny

Przyrodnicze
L
%
21
29,58
27
38,03
3
4,22
20
28,17

Ścisłe
L
%
20
43,48
16
34,78
2
4,35
8
17,39

Grupa przedmiotów
Humanistyczne
L
%
10
35,72
6
21,43
1
3,57
11
39,28

L
20
17
8
24

Języki
%
28,98
24,64
11,59
34,79

L
0
1
0
5

W.F
%
0
13,33
0
83,33

Analiza odpowiedzi badanych nauczycieli wg zmiennej niezależnej staż pracy
pokazała, że jedynie w przypadku nauczycieli pracujących najkrócej dominował
w styl dyrektywny. 63,64% nauczycieli pracujących do 5 lat tak właśnie określiło swój
styl pracy. W tej grupie 1/3 odnalazła się również w stylu demokratycznym.
W pozostałych przedziałach wiekowych wyniki rozkładają się średnio podobnie po
około 30% w stylu dyrektywnym, demokratycznym i socjalno-integracyjnym. Styl
liberalny reprezentowało około 7 % nauczycieli z dwóch środkowych grup
wiekowych. Wśród pracujących najkrócej i najdłużej w zawodzie tylko jedna osoba
zadeklarowała styl liberalny (Tabela nr: 10.).
Tabela nr 10: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego stylu pracy
wg. zmiennej niezależnej staż pracy
Styl
uczenia
dyrektywny
demokratyczny
liberalny
socjalnointegracyjny

Poniżej 5 lat
L
%
7
63,64
3
37,27
0
0
1
9,09

Staż pracy
6-15 lat
16-25 lat
L
%
L
%
35
33,65
25
33,33
29
27,88
24
32,00
8
7,69
5
6,67
32
30,76
21
28,00

Powyżej 25 lat
L
%
10
33,33
11
36,67
1
3,33
8
26,67

Podobne rozkład wyników jak w przypadku stażu pracy odnotowano
u nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego. Tu również dyrektywny
styl pracy reprezentują osoby z najmniejszym doświadczeniem zawodowym, czyli
nauczyciele stażyści. Natomiast można dostrzec różnicę w stylu liberalnym, który
zwiększa się wraz z podwyższaniem stopnia awansu zawodowego. Pozostałe style
tzn. demokratyczny, dyrektywny i socjalno-integracyjny to średnio po 30% w grupie
nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych (Tabela nr: 11.).
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Tabela nr 11: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego stylu pracy
wg. zmiennej niezależnej stopień awansu zawodowego
Styl
uczenia
dyrektywny
demokratyczny
liberalny
socjalnointegracyjny

stażysta
L
%
2
100,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
mianowany
L
%
L
%
10
37,04
25
33,78
7
25,92
25
33,78
1
3,71
4
5,40
9
33,33
20
27,02

dyplomowany
L
%
36
30,77
35
29,91
9
7,69
37
31,63

Analizując odpowiedzi nauczycieli na temat własnego stylu pracy zauważono,
że nieco częściej nauczyciele gimnazjum w porównaniu z nauczycielami liceów
i techników pracują w stylu dyrektywnym (44,64 %), zaś nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych w stylu demokratycznym. Na tym poziomie edukacyjnym
można też częściej spotkać styl socjalno-integracyjny. W przypadku niewielkiego
odsetka reprezentantów stylu liberalnego więcej nauczycieli tak pracujących można
odnaleźć w gimnazjum (Tabela nr: 12.).
Tabela nr 12: rozkład procentowy odpowiedzi badanych na temat własnego stylu pracy
wg. zmiennej niezależnej miejsce pracy/typ szkoły
Styl
uczenia
Dyrektywny
Demokratyczny
Liberalny
Socjalno-integracyjny

Miejsce pracy/typ szkoły
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna
L
%
L
%
44
34,64
28
30,11
37
29,13
30
32,26
10
7,87
4
4,30
36
28,36
31
33,33

Poszukując odpowiedzi na pytanie czy istnieje jakaś zależność między typem
uczenia a stylem pracy badanych nauczycieli dokonano analizy porównawczej
wyników badań (Tabela nr: 13).
Tabela nr 13: zależność stylu nauczania badanych nauczycieli od ich typu uczenia
Typ uczenia
Dyrektywny

Intelektualny
Emocjonalny
Działający
Współpracujący

%
59,15
17,65
27,50
16,66

Styl nauczania/
pracy
Demokratyczny
Liberalny
%
45,07
34,12
40,00
25,00

%
4,22
5,88
10,00
8,34

Socjalnointegracyjny
%
14,08
42,35
22,50
50,00

Analizując wyniki badań daje się zauważyć zależności pomiędzy typem
nauczania a stylem pracy. Wynika to cech konstrukcji psychicznej osób o danym
typie uczenia oraz pewnych charakterystycznych dla nich sposobów postępowania
w działaniach dydaktyczno-wychowawczych. Wśród badanych nauczycieli osoby
o typie intelektualnym przede wszystkim pracowały w sposób dyrektywny (59,15%
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osób z grupy). Nauczyciele reprezentujący typ emocjonalny i współpracujący
odnajdowali się przede wszystkim w stylu socjalno-integracyjnym (od 42,35% do
50,00% badanych w grupie). Osoby o typie działającym preferowały styl pracy
demokratyczny (40,00%). Mało popularny w polskiej szkole styl pracy liberalny
najczęściej spośród badanych podejmowali nauczyciele o typie działającym
(10% badanych w grupie).
Szczegółowa analiza uzyskanych wyników pozwoliła mi na stworzenie
schematu preferencji stylów nauczania w zależności od typu uczenia (Rysunek
nr: 3.).
Rysunek nr 3: schematu preferencji stylów nauczania w zależności od typu uczenia
(opracowanie własne)

TYP UCZENIA

PREFEROWANE STYLE NAUCZANIA

Intelektualny

Dyrektywny

Demokratyczny

Socjalnointegracyjny

Liberalny

Emocjonalny

Socjalnointegracyjny

Demokratyczny

Dyrektywny

Liberalny

Działający

Demokratyczny

Dyrektywny

Socjalnointegracyjny

Liberalny

Współpracujący

Socjalnointegracyjny

Demokratyczny

Dyrektywny

Liberalny

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliły na zrealizowanie celu i uzyskanie
następujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze:
1. Badani nauczyciele polskiej szkoły prezentowali przede wszystkim
emocjonalny i intelektualny typ uczenia. Ponad 18% badanych określiło swój
typ jako działający, zaś blisko 11% jako typ współpracujący. Nauczyciele
niemal w równym stopniu tj. po około 1/3 badanych określili swój styl pracy
jako dyrektywny, demokratyczny bądź socjalno-integracyjny. Liberalny styl
pracy zadeklarowało jedynie 6,35% nauczycieli.
2. Przeprowadzone badania pozwoliły zauważyć ścisłą zależność pomiędzy
typem nauczania reprezentowanym przez nauczyciela a stylem w jakim
pracuje. Wynika to cech konstrukcji psychologicznej osób o danym typie
uczenia oraz pewnych charakterystycznych dla nich sposobów
postępowania dydaktyczno-wychowawczego.
3. Przyjęte w badaniach zmienne niezależne różnicowały odpowiedzi
badanych zarówno w zakresie:
a) typu uczenia, gdzie płeć zróżnicowała badanych pokazując,
że u nauczycielek dominuje typ emocjonalny, zaś u nauczycieli
intelektualny. Ze względu na grupę przedmiotów typ intelektualny
dominował wśród nauczycieli przyrodników, emocjonalny u nauczycieli
języków i przedmiotów ścisłych współpracujący to przede wszystkim
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nauczyciele wychowania fizycznego. Nauczyciel humaniści w równym
stopniu określili się jako typy intelektualne i emocjonalne. Wśród
nauczycieli gimnazjum największą grupę ponad 40% stanowiły osoby
o typie emocjonalnym, natomiast nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
w równym stopniu wybrali typ emocjonalny (34,41%) i intelektualny
(33,33%).Na tym poziomie edukacyjnym wystąpiło również dwa razy
więcej nauczycieli o typie współpracującym niż w gimnazjum.
b) stylów nauczania, gdzie zmienna niezależna płeć pokazała,
że mężczyźni częściej niż kobiety wybierają styl dyrektywny związany
z zaplanowaną strukturą lekcji i większym dystansem emocjonalnym.
Styl demokratyczny wskazali w równym stopniu tj. około 30% zarówno
kobiety i mężczyźni. W stylu liberalnym odnalazło się nieco więcej
nauczycielek, zaś w socjalno-integracyjnym nauczycieli. Wraz ze stażem
pracy i stopniem awansu zawodowego styl ulegał zmianie
z dyrektywnego na demokratyczny i socjalno-integracyjny. Wśród
przyrodników dominował demokratyczny styl nauczania. Nauczyciele
pracujący przede wszystkim w stylu dyrektywnym to reprezentanci
przedmiotów ścisłych. Humaniści, nauczyciele języków i wychowania
fizycznego na pierwszym miejscu wskazali na styl socjalno-integracyjny.
W nielicznej grupie osób odnajdujących się w stylu liberalnym najwięcej
stanowili nauczyciele języków. Nauczyciele gimnazjum w porównaniu
z pracującymi w szkołach ponadgimnazjalnych częściej wybierali styl
dyrektywny, zaś nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych częściej styl
demokratyczny i socjalno-integracyjny. W przypadku niewielkiego
odsetka reprezentantów stylu liberalnego więcej nauczycieli tak
pracujących można odnaleźć w gimnazjum niż liceum i technikum.
Podsumowując należy stwierdzić, że polscy nauczyciele prezentują bogactwo
typów nauczania i stylów pracy, co daje uczniom większe szanse na spotkanie
nauczycieli odpowiadających ich własnym stylom uczenia się. Sukces edukacyjny
zależy bowiem od tego, czy nauczyciel i uczeń będą nadawali „na tej samej fali”,
czyli będą mogli się porozumieć w zakresie nauczania i wychowania. To w dużej
mierze od pedagoga zależy jakie metody, formy pracy i procedury postępowania na
lekcji zastosuje i czy będzie potrafił odpowiednio zareagować na potrzeby
i oczekiwania swoich uczniów. Dlatego ważne jest poszerzanie i zdobywanie przez
nauczycieli nowych kompetencji w zakresie diagnozy typów uczenia się, zaś
pierwszym krokiem do wszelkich konstruktywnych zmian jest autorefleksja nad
własnym warsztatem pracy.
Streszczenie
W zawodzie nauczyciela znajomość własnego warsztatu pracy oraz
umiejętność oceny osobistych predyspozycji i ograniczeń staje się w dobie
dzisiejszej edukacji koniecznością. Codzienność edukacyjna wymaga od
nauczyciela modyfikowania, wzbogacania i poszerzania nauczycielskich
kompetencji także na drodze autorefleksji. W artykule zaprezentowano wyniki badań
diagnostycznych 220 nauczycieli dotyczące ich opinii na temat własnego typu
uczenia i stylu pracy. W badaniach uwzględniono takie zmienne niezależne takie jak
płeć, staż pracy, stopień awansu zawodowego, nauczany przedmiot oraz typ szkoły,
w której pracuje nauczyciel. Wyniki badań wskazują, że 38,27% badanych
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nauczycieli prezentuje emocjonalny typ uczenia, 32,27% intelektualny, 18,18%
działający, zaś blisko 11% współpracujący. W polskiej szkole prawie w równym
stopniu, tj. około 30% nauczycieli pracuje w stylu dyrektywnym, demokratycznym
i socjalno-integracyjnym. Natomiast styl liberalny jest niemal nieobecny. W artykule
przedstawiono również opracowany na podstawie badań schemat preferencji stylów
nauczania w zależności od typu uczenia.
Słowa klucze: nauczyciele, autorefleksja, typ uczenia, styl nauczania
Summary
In the teacher’s profession, the awareness of their own work methods as well
as the ability to assess personal predispositions and limitations is becoming
a necessity in modern education. The educational routine forces teachers to modify,
enrich, and update their teaching competence e.g. by self-reflection. The article
presents the results of diagnostic surveys of 220 teachers concerning their views
on their own teaching type and work style. The survey comprised independent
variables, such as gender, job seniority, professional career, the subject taught,
and the type of school as a workplace. The results show that 38,27% of the surveyed
teachers adopt emotional, 32,27% intellectual, 18,18% active, and nearly 11%
cooperative teaching styles. In Polish school, there are equal proportions of nearly
30% of teachers working in the directive, democratic, and social-integrational styles.
In turn, the liberal style is almost absent. The article also presents a scheme
of teaching style preferences revealed by the survey.
Key words: teachers, self-reflection, type of learning, teaching style
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PSYCHOSOMATYCZNE MECHANIZMY BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA

Czym jest zdrowie i choroba
Zdrowie i choroba odgrywają ważną rolę w historii medycyny. Oba pojęcia są
również istotne dla organizacji i funkcjonowania medycyny i społeczeństwa.
Niemniej jednak, choć próby definiowania obu pojęć podejmowali lekarze,
filozofowie, socjologowie czy psychologowie to do dziś nie zakończyły się one
pełnym sukcesem.
Na przestrzeni wieków zmieniało się rozumienie pojęcia zdrowia.
W piśmiennictwie naukowym funkcjonuje około 120 definicji, z których większość ma
historyczne znaczenie. Ostateczne zdefiniowanie pojęcia zdrowia dotąd nie zostało
wypracowane, głównie dlatego, że w jego ocenie rożne grupy badaczy uwzględniały
różne składowe – biologiczną, psychiczna i społeczną.1 Najpopularniejszą
i najbardziej aktualną definicje zdrowia przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia:
„zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego,
fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”.2 Gdy spojrzymy w przeszłość
wydawać się może, że przytoczona wcześniej definicja swoje podwaliny znajduje
w koncepcji Hipokratesa, który uważał, zdrowie za ogólne dobre samopoczucie –
stan przeciwny chorobie i wszelkim dolegliwościom. Z drugiej jednak strony należy
zwrócić uwagę na fakt, że "dobre samopoczucie" jest jedynie subiektywnym
odczuciem człowieka i może nie świadczyć o braku stanów chorobowych
w organizmie z punktu widzenia diagnostyki medycznej. Koncepcja "dobrego
samopoczucia"
ustanowiona
przez
Hipokratesa
wyraża
subiektywizm
indywidualnego odczuwania i zawiera odniesienie do ważności zachowania
równowagi między człowiekiem a otaczającym go światem.3 W XVIII koncepcja
Hipokratesa została wyparta przez filozofię Kartezjusza. Zaczęto pojmować zdrowie
jako wynik, tylko i wyłącznie, biochemicznych zależności. Był to czas dynamicznego
rozkwitu medycyny i badań nad skomplikowaniem funkcjonowania organizmu, ale
bez całościowego spojrzenia nań.
Połączenie obydwu teorii dało odzwierciedlenie w filozofii neopozytywistycznej,
której wyrazem było przyjęcie prze Światową Organizację Zdrowia wcześniej
przytaczanej definicji. Definicja ta ma tak wielu zwolenników, jak i przeciwników –
pierwsi uważają ją za zwięzłą i pełną, a drudzy za nazbyt lakoniczną czy wręcz
utopijną.4
Na potrzeby niniejszego artykułu ważną kwestią jest wyjaśnienie pojęcia
zdrowia psychicznego i fizycznego. Zdrowie fizyczne, czyli somatyczne, odnosi się
M. Kowalski. A. Gaweł, Zdrowie – wartość – edukacja. Kraków 2007
Zob. http://www.who.int/topics/health_promotion/en/
3
Zob. A. Florczak, Mechanizmy i problemy psychosfery i somatosfery bezpieczeństwa zdrowotnego
(w:) http://www.desecuritate.uph.edu.pl/numery-archiwalne/1208-rok-i-nr-1-1-2015
(pobrano 29.03.2016 r.).
4
A. Florczak, op. cit.
1
2
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do niezaburzonego funkcjonowania całego organizmu, jak również wszystkich jego
narządów i układów, natomiast zdrowie psychiczne jest określone relacjami
prawidłowego kierowania zdolnościami przystosowawczymi oraz utrzymywania
prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
Choroba nie doczekała się tylu różnych definicji co zdrowie, generalnie do
niedawno chorobą określano wszelkie odstępstwa od zdrowia. Definicja nazbyt
ogólna została doprecyzowana przez Światową Organizację Zdrowia jako „taki stan
organizmu, kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak
powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub
bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub
zmienioną czynność organizmu. Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania,
które są przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń
regulacji funkcji narządów”.5
Bezpieczeństwo człowieka
Trudno jest podać jedną uniwersalną i odpowiednią definicję bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo podobnie jak zdrowie jest wynikiem pewnych konstrukcji
społecznych związanych z równością, stabilnością i pewnością. Bezpieczeństwo
jest, ogólnie ujmując, stanem gwarantującym człowiekowi poczucie pewności
istnienia i gwarancją na jego zachowanie i doskonalenie. Z punktu widzenia
człowieka bezpieczeństwo oznacza brak możliwości utraty czegoś, co jest dla niego
ważne (zdrowie, dobra materialne, szacunek).6 Bezpieczeństwo człowieka powinno
być rozpatrywane przede wszystkim jako jego podstawowa wartość, potrzeba
i najważniejszy cel jego egzystencji. Tak rozumiane bezpieczeństwo preferuje
R. Kuźniar pisząc, że „w powodzi haseł w rodzaju: po pierwsze, gospodarka lub po
pierwsze człowiek szybko zapominamy, że fundamentem tego wszystkiego, co po
pierwsze jest bezpieczeństwo. Jest ono pierwotną, egzystencjalną potrzebą
jednostek, grup społecznych, wreszcie państw. Chodzi przy tym nie tylko
o przetrwanie, integralność czy niezawisłość, lecz także o bezpieczeństwo rozwoju,
który zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki czy narodu (…)”.
Wspominając wcześniej przytoczoną definicje zdrowia jako dobrostanu
fizycznego, umysłowego i społecznego, nawiązać można do współczesnego
definiowania bezpieczeństwa, które wyróżnia zasadnicze trzy jego składowe:
fizyczne przetrwanie, jakość życia i zdolności rozwojowe. W tym miejscu warto
dodać, że zarówno nauki o zdrowiu jak i o bezpieczeństwie mają charakter
interdyscyplinarny. Biorąc pod uwagę obydwie definicje można stwierdzić,
że jednostka ludzka osiąga stan bezpieczeństwa wtedy, kiedy zachowuje poczucie
kontroli nad zmianami – ma przeświadczenie przewidywalności i możliwości
zapobieżenia chorobom, nieszczęśliwym wypadkom, pogorszeniu sytuacji życiowej
pod tymi względami, które uznaje za najważniejsze.7 Oznacza to takie
funkcjonowanie społeczeństwa i jednostki, które pozwala na myślenie o przyszłości
ze spokojem, troskę o siebie i bliskich, kształtowania twórczych relacji oraz
twórczego wykorzystania swoich szans życiowych.8
K. Zamiara, Kulturowy wymiar pojęcia choroby (w:) J.M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.): Zdrowie
i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk, 2008, 3-26
6
R. Kuźniar, Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” z dn. 9.01.1996 r.
7
J. Supińska, Dylematy polityki społecznej. Warszawa 1991, s. 81
8
G. Stolarski, Ontologiczne podstawy filozofii bezpieczeństwa (w:) E. Jarmoch, A. W. Świderski,
5
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Jak stwierdził G. Stolarski „szanse i zagrożenia osoby ludzkiej odnoszą się
najpierw do sfery biologicznej związanej z istnieniem i organicznym
funkcjonowaniem. Szansą w tej perspektywie może być wszystko to, co przyczynia
się do rozwoju emocjonalnego, np. właściwe warunki rodzinne i społeczne.
W perspektywie duchowej szansą jest wszystko to, co przyczynia się do pełnego
duchowego rozwoju, od możliwości dostępu do wiedzy, po instytucje gwarantujące
rozwój kulturalny”.9 Z podanego stwierdzenia wynika, że szanse i zagrożenia osoby
ludzkiej odnoszą się najpierw do sfery biologicznej, której ważnym aspektem jest
bezpieczeństwo zdrowotne, co z kolei wskazuje na silne zależności z pozostałymi
sferami – emocjonalną i duchową.10 Prowadząc badania nad szansami
i zagrożeniami dla bezpieczeństwa zdrowotnego należy pod szczególną uwagę
wziąć wszystkie elementy, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć na
zdrowie człowieka. Można te elementy podzielić na somatyczne, czyli bezpośrednio
związane z funkcjonowaniu organizmu, oraz psychologiczno-społeczne.
Na potrzeby niniejszej dysertacji omówione zostaną somatyczne i psychologiczne
mechanizmy bezpieczeństwa człowieka.
Somatyczne mechanizmy bezpieczeństwa człowieka
Zaczynając
rozważania
na
temat
somatycznych
mechanizmów
bezpieczeństwa człowieka należałoby najpierw pochylić się nad zrozumieniem
pojęcia somatosfery bezpieczeństwa. Somatosferę bezpieczeństwa tworzą przede
wszystkim: układ immunologiczny (odpornościowy) i jego dwa mechanizmy:
nieswoista i swoista obrona organizmu, interwencyjna aktywność mózgu, system
hormonalny oraz uczucie bólu.
Całościowo patrząc na układ odpornościowy organizmu człowieka w jego skład
wchodzą:
 narządy limfoidalne;
 naczynia chłonne;
 komórki uczestniczące w reakcjach immunologicznych;
 cytokiny, przeciwciała itd..
Powyższe elementy mają na celu ochronę organizmu przed chorobami poprzez
szybką identyfikację i likwidację komórek nowotworowych i patogenów.11
Wszystkie te mechanizmy służą wykrywaniu czynników chorobotwórczych.
Ze względu na to, że patogeny dostosowując się do danych warunków zmieniając
metody działania, a co za tym idzie, „ataku” na organizm, samo ich wykrycie staje
się skomplikowanym procesem biologicznym. Mechanizmy obronne człowieka,
dostosowując się do mutujących patogenów, ulegały ciągłym zmianom. Układ
odpornościowy jest systemem reagowania różnych białek, tkanek, narządów
i komórek na czynniki potencjalnie chorobotwórcze, który od wieków ewoluuje
adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości, w efekcie prowadząc do
skuteczniejszego rozpoznawania patogenów. W wyniku procesu adaptacji powstaje
I. A. Trzpil, (red.): Bezpieczeństwo człowieka a transdyscypilinarność. Siedlce 2009, s. 11
A. Trzpil, Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego (w:) M. Cieślarczyk, A. Filipek, A. Świderski,
J. Ważniewska (red.): Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce.
„Monografie”, Siedlce 2011, nr 128, s. 36
10
Zob. S. Jarmoszko, Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości. Siedlce 2015,
s. 195-200
11
Zob. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, Immunologia. Warszawa 2010, s. 8-12
9
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pamięć immunologiczna, dzięki której organizm potrafi szybciej zareagować
podczas wtórnego wniknięcia danego patogenu do organizmu.
Mechanizmy odporności nieswoistej można podzielić na bariery mechaniczne,
biologiczne i chemiczne. Te pierwsze to przede wszystkim włosy i skóra, które mają
za zadanie chronić organizm przed infekcjami. Bariery biologiczne to cała flora drogi
pokarmowej i moczowo-płciowej, natomiast chemiczne – to wszelkie enzymy
wydzielane przez organizm człowieka w celu zwalczania infekcji.12 Odporność
nieswoista stanowi „pierwsza linię” obrony organizmu przed zagrożeniami.
Mechanizmy nieswoiste to przede wszystkim skóra, która dzięki swojej zwartej
strukturze i kwaśnemu odczynowi stanowi doskonałą barierę mechaniczną dla
bakterii. Błony śluzowe, ślina, łzy wydzielają enzym o nazwie lizozym, który również
jest nieswoistym zabezpieczeniem, umożliwiającym rozkład drobnoustrojów przed
wniknięciem ich do organizmu. Do odporności wrodzonej należą również wszelkie
komórki żerne, bakterie symbiotyczne oraz odruchy bezwarunkowe organizmu,
które oczyszczają drogi oddechowe i pokarmowe w sposób mechaniczny (kichanie,
kaszel).
Odporność swoista jest nabyta i stanowi drugą linię obrony organizmu przed
chorobą. Polega na nabytej zdolności organizmu do zwalczania patogenu dzięki
pamięci immunologicznej.
Mechanizmu odporności swoistej i nieswoistej są ze sobą nierozerwalnie
powiązane i są jednym z najważniejszych składowych somatosfery bezpieczeństwa
człowieka. W kontekście przedmiotu niniejszych rozważań nie ma potrzeby
rozpatrywania powyższych pojęć jako odrębnych.
Do somatosfery bezpieczeństwa człowieka należy również zjawisko bólu. Ból
jest zjawiskiem psychosomatycznym, co odzwierciedla definicja Międzynarodowego
Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP, International Accociation for the Study of Pain)
– są to przykre doznania zmysłowe i uczuciowe spowodowane rzeczywistym lub
zagrażającym uszkodzeniem tkanek albo odczuwane jako uszkodzenie. Jest to więc
doświadczenie subiektywne, wieloobszarowe, przeżywane indywidualnie przez
człowieka i to tłumaczy jego duża różnorodność. Na płaszczyźnie somatycznej
wyróżnić można ból wtórny i ostry.
Ból wtórny spowodowany (lub zainicjonowany) uszkodzeniem układu
nerwowego. Traktowany jest jako odrębna jednostka chorobowa ze względu
na zupełnie odmienny charakter fizjologiczny. Ból wtórny służyć ma stworzeniu jak
najlepszych warunków samoistnego gojenia się ran lub zwalczania choroby oraz
ochrony przed dalszymi urazami.13 Natomiast ból ostry bezpośrednio wiąże się
z wystąpienie schorzenia, pełni funkcję ostrzegająco-ochronną, jego zadaniem jest
szybkie informowanie o pojawieniu się zagrożenia bądź schorzenia.
Interwencyjna aktywność mózgu zmienia strategię funkcjonowania organizmu
na czas przetrwania. Najmłodszym i najlepiej wyspecjalizowanym fragmentem
mózgu człowieka jest kora mózgowa, która sprawia, że jesteśmy myślącymi istotami
– czytającymi, piszącymi itd. Pod korą znajduje się układ limbiczny zwany mózgiem
ssaczym. Jest on uważany za ośrodek emocji odgrywający decydującą rolę
w tworzeniu miłości, empatii i troski. Układ limbiczny wspiera złożone działania
12
13

Zob. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, Immunologia, op. cit., s. 15
Zob. S. Jarmoszko, O bezpieczeństwie zdrowotnym z perspektywy antropologii bezpieczeństwa,
nieopublikowany jeszcze referat wygłoszony na konferencji: "Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce –
uwarunkowania personalne i strukturalne", UP-H, Siedlce 2014
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społeczne i mieści pamięć długoterminową. Tak więc uczucia, emocje i pamięć
umiejscowione są bardzo blisko siebie i dlatego człowiek łatwo zapamiętuje
wszystko, co ma ładunek emocjonalny zarówno pozytywny jak negatywny. Mózg
ssaczy współpracuje z gadzim m.in. pełniąc rolę centrali alarmowej, która kontroluje
docierające do mózgu informacje i jeśli zauważy zagrożenie, uruchomi szereg
procesów, które odczuwamy jako strach, zdenerwowanie, napięcie. Za generowanie
tych uczuć odpowiedzialne są ciała migdałowate, które uwielbiają to, co znane a na
nieznane reagują tak samo jak na realne zagrożenie utraty życia. Ciała migdałowate
mogą wszczynać alarm nawet z błahych powodów, wystarczy, że bodziec uznają
za nieprzyjemny, może to być np. publiczne wystąpienie czy nauka nowej
umiejętności.14
U podstawy mózgu na szczycie rdzenia kręgowego, prawie u nasady szyi, leży
najstarsza część myślących komórek zwana mózgiem gadzim. To najbardziej
pierwotna i niezależna od świadomości część mózgu. Anatomicznie to: podwzgórze
z gruczołami przysadki i szyszynki, rdzeń przedłużony i móżdżek. Ta część mózgu
nie podlega kontroli świadomości i realizuje pierwotne instynkty: przetrwania
i ochrony życia (w tym oszczędzania energii na wypadek zagrożenia i trzymania się
tego co znane), oznaczania i obrony terytorium, formowanie grup społecznych wraz
z ich hierarchią, reagowanie na osobniki tego samego gatunku – walka, zaloty lub
podporządkowanie. Zadaniem mózgu gadziego jest utrzymywanie ciała przy życiu.
To tutaj powstaje uczucie głodu, pragnienia, senności oraz motywacji do działania.
Mózg gadzi kontroluje stan pobudzenia umysłu, czuwania i przytomności –
organizuje codzienne czynności. Mózg gadzi przejmuje kontrolę nad całym
organizmem w chwilach zagrożenia, które zawsze traktuje jak potencjalne
zagrożenie utratą życia. Przy współpracy z hipokampem i ciałami migdałowatymi
uruchamia reakcję stresową i mechanizm uciekaj albo walcz tj.: wydzielanie
odpowiednich hormonów, mobilizacja ośrodków ruchowych, pobudzanie układu
sercowo-naczyniowego oraz "wyłączenie" kory mózgowej i przejście w "tryb
automatyczny" – to zatrzymuje racjonalne myślenie, oszczędza energię i skraca
czas reakcji. Mózg gadzi "trzyma w pogotowiu" ogromne ilości energii, która zostaje
uruchomiona w chwilach zagrożenia.15
Psychologiczne mechanizmy bezpieczeństwa człowieka
Zaczynając rozważania na temat psychologicznych mechanizmów
bezpieczeństwa człowieka należałoby najpierw pochylić się nad zrozumieniem
pojęcia psychosfery.16 Psychosferą bezpieczeństwa człowieka nazwać można
wszystkie mechanizmy obronne o charakterze dyspozycyjnym oraz czynności
zaradcze, które determinowane są sytuacyjnie. Psychologiczne mechanizmy
obronne występują u każdego człowieka w większym bądź mniejszym natężeniu
i często pełnią rolę nie tylko obronną i ochronną ale również przystosowawczą.17

Zob. K. Stróżyńska, Zostań właścicielem swojego mózgu (w:) Arte&Bussines Coaching, http://www.artcoaching.pl/index.php/o-mnie/zostan-wlascicielem-swojego-mozgu (pobrano 4.04.2016 r.)
Ibidem
16
Zob. S. Jarmoszko, Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości. Siedlce 2015,
s. 195-200
17
B. Harwas-Napierała, Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu się lęku u młodzieży. Poznań 1987,
s. 28
14

15
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Psychologiczny mechanizm obronny (PMO) można porównać do antywirusa,
który blokuje informacje powodujące dysonans psychiczny. Prawdopodobnie, gdyby
nie, psychologiczne mechanizmy obronne człowiek prehistoryczny nie przetrwałby
bowiem PMO uruchamia mechanizm walki i ucieczki, i intuicyjnie podpowiada
człowiekowi co powinien zrobić w danej sytuacji. Najważniejszymi instrumentami
psychosfery bezpieczeństwa człowieka jest lęk lub strach, jak również wcześniej
wspominane czynności zaradcze i dyspozycyjne mechanizmy obronne.
Lęk można rozpatrywać w dwojaki sposób – jako mechanizm ochronny oraz
jako wynik niepożądanego zdarzenia zagrażającemu życiu lub zdrowiu. Elementem
wspólnym jest to, że lęk jest wszechobecny i jest fundamentalnym i niezbywalnym
elementem ludzkiej natury,18 podobnie jak strach, który jest uprzedmiotowioną
i zobiektywizowaną postacią lęku. Lęk definiowany jest jako negatywny stan
emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub
pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako
niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia i w odróżnieniu od strachu, jest
on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub
bólem,19 Lęk stanowi dla organizmu ludzkiego swoisty rodzaj alarmu, sygnału
ostrzegawczego przed zagrożeniami. Pełni on również funkcję adaptacyjną, należy
jednak zwrócić uwagę na to, że długotrwały lęk bądź strach mogą działać
destrukcyjnie na organizm człowieka i prowadzić do wielu powikłań i zaburzeń
zdrowotnych.
W literaturze fachowej spotykamy wiele poglądów na temat struktury, podziału
i kształtowania reakcji lękowych. Należą do nich m.in. psychoanalityczna teoria lęku
Z. Freuda, neopsychoanalityczna koncepcja K. Horney, koncepcja J. Konorskiego
i inne.20 W większości z tych koncepcji lęk określany jest poprzez zestawienie
z pokrewną mu emocją, strachem.
Według Freuda strach powstaje w sytuacji pojawienia się określonego
i realnego czynnika zagrażającego, lęk natomiast jest bezprzedmiotowy, nie wiąże
się z realnym i konkretnym zagrożeniem. Lęk jest odczuciem subiektywnym, reakcją
na nieznane niebezpieczeństwo, którego źródłem jest sama jednostka. Stanowi on
zagrożenie dla całej osobowości jednostki, dla systemu jej wartości, a jego źródłem
są wewnętrzne frustracje i konflikty. Ponieważ lęku nie wywołują czynniki realne, nie
może być ani racjonalny ani celowy.
Samo uczucie lęku skłania człowieka do podjęcia konkretnych działań
zmierzających do przezwyciężenia potencjalnych zagrożeń. Działania te maja
dwojaki charakter. Mogą to być czynności skupiające się na rozwiązaniu
określonego problemu (działania ukierunkowane zewnętrznie) bądź zorientowane
na regulacje emocji (działania ukierunkowane wewnętrznie). Pierwsze z nich to
przede wszystkim faktyczne usunięcie problemu i konfrontacja, drugie to obronne
usuwanie problemu ze świadomości (dystansowanie się), samokontrola,
samoobwinianie, poszukiwanie wsparcia/poparcia społecznego, walka/ucieczka
itd.21 Mechanizmy obronne wraz z krótkim opisem zostały sklasyfikowane
w Tabeli 1.
J. Z. Young, Programy mózgu. Warszawa 1984, s. 232
R. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie. Warszawa 2006
20
B. Harwas-Napierała, Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu się lęku u młodzieży. Poznań 1987,
s. 28
21
Zob. S. Jarmoszko, Biopsychiczne mechanizmy antroposfery bezpieczeństwa (w:) M. Kubiak,
18
19
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Tabela nr 1: mechanizmy obronne
Mechanizm obronny

Definicja
Usunięcie ze świadomości lub utrzymywanie poza świadomością
Wyparcie
myśli, wyobrażeń i wspomnień, które są bolesne lub budzą.
Udawanie, że sytuacja naprawdę zagrażająca lub wzbudzająca lęk
Zaprzeczenie
nie ma miejsca.
Wyrażenie uczuć lub zachowań przeciwnych niż rzeczywiście
Reakcja upozorowana odczuwane, po to by prawdziwe pozostały wyparte. Zachowanie
przeciwne wyrażone jest przesadnie.
Przypisanie własnego, nieakceptowanego impulsu innej osobie. Lęk
Projekcja
neurotyczny przekształca się wówczas w obiektywny.
Przeniesienie uczuć, zainteresowań itp., uznanych za
nieodpowiednie, z jednej osoby na inną, z jednego przedmiotu na
Przemieszczenie
drugi, o mniejszym ryzyku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, lub
w większym stopniu akceptowaną społecznie – bardziej "dozwoloną"
Przemieszczenie celu popędowego na zgodny z akceptacją
Sublimacja
społeczną.
Oddzielenie myśli (agresywnych lub seksualnych) od
Izolacja
towarzyszących im uczuć, które podlegają stłumieniu.
Intelektualne przetworzenie impulsów agresywnych lub seksualnych,
pozwalające odciąć się od nierozładowanych napięć,
Intelektualizacja
niezaspokojonych potrzeb seksualnych, konfliktowych
myśli lub uczuć.
Użycie samooszukujących się usprawiedliwień
Racjonalizacja
nieakceptowanego zachowania lub niepowodzenia.
„Odczynianie” – usunięcie czynu agresywnego w rytualny
Anulowanie
sposób, poprzez odkupienie go, wynagrodzenie go komuś.
Powrót, zwykle pod wpływem stresu, do zachowania
Regresja
charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego.
Identyfikacja z
Przejęcie zachowań lub atrybutów agresora, by zmienić się
agresorem
z odczuwającego strach w tego, kto budzi strach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne
człowieka. Warszawa 2000

Warto wspomnieć w tym miejscu, że lęk można podzielić na kilka składników,
które bezpośrednio mogą wiązać się zarówno ze sferą psychiczną jak również
somatyczną. Wyróżnić można cztery aspekty lęku: poznawczy, somatyczny,
emocjonalny i behawioralny. Najbardziej znacznymi i aktywnymi w obszarze
psychosfery bezpieczeństwa człowieka są aspekty poznawcze i somatyczne.
Pierwsze z nich powodują wzrost uwagi i wrażliwości sensorycznej, drugie powodują
reakcję alarmową ciała na grożące niebezpieczeństwo i zmiany w wyglądzie
zewnętrznym (potliwość, wzrost tętna, bladość itd.). Z powyższego wywnioskować
można, że lęk i stres stanowią naturalną formę mobilizacji psychiki i organizmu do
pokonywania zagrożeń. Jak zauważył bowiem S. Jarmoszko „zagrożenie
przeorientowuje energię i koncentracje jednostki – z naturalnej aktywności i realizacji
zadań na działania ochronne, a także bezpośrednią obronę cielesności, jak i ego, co
P. Żarkowski (red.): Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe. Warszawa – Siedlce 2013, s. 61-78
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prowadzi do nasilenia reakcji samoobronnych. W konstruktywnej postaci stresu
człowiek podejmuje zatem określone czynności i działania ochronne”.22
***
Natura tak ukształtowała organizm człowieka, żeby był w stanie samoistnie
obronić się przed zagrożeniami środowiskowymi, dając jednocześnie szansę na
przetrwanie gatunkowe i jednostkowe. Te systemy obrony organizmu, od strony
czysto biologicznej, mogą być utożsamione z bezpieczeństwem człowieka. Autorka
w niniejszym artykule skupia się na psychosomatycznych aspektach
bezpieczeństwa człowieka. Analizie zostały poddane zostały somatyczne
i psychologiczne mechanizmy bezpieczeństwa człowieka.
Streszczenie
Celem artykułu było pokazanie psychosomatycznych mechanizmów
bezpieczeństwa człowieka. Aby dokładnie wyjaśnić czym są same
psychosomatyczne mechanizmy bezpieczeństwa człowieka Autorka musiała
poddać krótkiej analizie pojęcie psychosfery i somatosfery bezpieczeństwa
człowieka. Psychosferą bezpieczeństwa człowieka nazwać można wszystkie
mechanizmy obronne o charakterze dyspozycyjnym oraz czynności zaradcze, które
determinowane są sytuacyjnie. Natomiast somatosferę bezpieczeństwa tworzą
przede wszystkim: układ immunologiczny (odpornościowy) i jego dwa mechanizmy:
nieswoista i swoista obrona organizmu, interwencyjna aktywność mózgu, system
hormonalny oraz uczucie bólu.
Natura tak ukształtowała organizm człowieka, żeby był w stanie samoistnie
obronić się przed zagrożeniami środowiskowymi, dając jednocześnie szansę na
przetrwanie gatunkowe i jednostkowe. Zarówno mechanizmy somatyczne jak
i psychiczne na przestrzeni dziejów zmieniły się pod wpływem pojawiania się
nowych zagrożeń dla zdrowia człowieka.
Słowa klucze: somatosfera, psychosfera, bezpieczeństwo zdrowotne,
mechanizmy obronne
Summary
The aim of the article was to show psychosomatic mechanisms of human’s
safety. To explain exactly what are psychosomatic mechanisms of human’s safety
author had to lead a brief analysis of the psychosfery and somatosfery concepts
of human’s safety. Psychosphery of human’s safety can include all the defense
mechanisms of a dispositional nature, and remedial actions which are determined
situationally. While somatosfery of human’s safety are mainly: the immune system
and its two mechanisms: non-specific and specific defense of organism, intervention
activity of the brain, the endocrine system and the sense of pain.
Nature has shaped human’s organism in the way that he was able to defend
itself against environmental risks, while giving a chance of survival to species
and individuals. Both somatic and mental mechanisms of human’s body have

22

S. Jarmoszko, Biopsychiczne mechanizmy antroposfery bezpieczeństwa (w:) M. Kubiak, P. Żarkowski
(red.): Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe. Warszawa – Siedlce 2013, s. 61-78
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changed under the influence of new risks to human health appearing throughout
history.
Key words: somatosphere, psychoshere, health security, defense
mechanisms
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Introduction
For many centuries, education was the guarantee of human development. It
began to play a special role in the eighteenth century, when under the influence
of the Enlightenment ideas of Reason,1 education became the promise of progress.
The function of the education system was then to be the improvement of societies.
Nowadays, certain phenomena can be observed in the education system, which,
ostensibly implementing this idea, actually carry or may carry many risks for the
future.
The authors of this article, while observing the Polish education system, can not
accept the ossified administrative structures existing in the system and the triumph
of economic objectives over the human ones, the latter understood as individuals
having the opportunity for self-realisation (developing one's subjectivity). We want to
ask what identities an education system functioning in this way would create? A lot
of attention is devoted in the literature to the problem of education.2 We also want to
speak on this matter, for the sake of the common good which education undoubtedly
is. We sincerely hope that the perception of problems in the system will lead to its
repair and not its destruction.
This paper consists of two main parts. The first part presents the reconstruction
of critical theory based on the philosophy of Theodor Adorno, Max Horkheimer
and Jurgen Habermas, which concerns the concept of subjectivity. The notion
of subjectivity emerging from the thoughts of the representatives of the Frankfurt
School is then confronted with the image of man created by the Machiavellian
thought, according to social sciences. This is followed by a description of the
Machiavellian personality trait, based on the psychological interpretation
of Machiavellianism, and not on the current philosophical interpretation. In the
second part, the authors present the proposal for using computer exploration
methods to identify Machiavellian behaviours. The proposed solution takes into
account cognitive, educational and preventive aspects.

1

2

The use of capital R in ''Reason'' refers to a mythologised version of the Enlightenment sense of this
term.
The problems of primary and secondary education were discussed, by, among others: B. Śliwerski,
Problemy współczesnej edukacji. Warszawa 2009; B. Dumowska, Edukacja autorska w szkołach
publicznych w Polsce. Kraków 2003. A review of problems in tertiary education was carried out by,
among others: W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Uniwersytet, społeczeństwo, edukacja. Poznań
2004; M. Czerepaniak-Walczak, Fabryki dyplomów czy universitas? Kraków 2013
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The crisis of subjectivity in the critical discourse
We are going to present the main tenets of critical theory based on the
philosophy of Theodor W. Adorno and Max Horkheimer. The role of critical theory,
in their view, consists in two aspects. The first concerns the demystification
of mythical assumptions of the past, which amounts to a contestation of the
Enlightenment dialectic, where the authors point out a number of ambivalences
of modernist thinking. They concern the transition from what is rational to what is
irrational. The whole aims to demonstrate the weakness of the Enlightenment
doctrine of Reason, which defines reality in a holistic way. The criticism of the
Enlightenment dialectic is related to the accusation in regards of the denial
of metaphysics, as a domain cementing the existing order, and at the same time
unifying the reality and thwarting any attempts at innovation. It is a philosophical
domain that has been appropriated by the bourgeoisie, in order to maintain the status
quo. The second area of critical philosophy of the Frankfurt School includes a series
of accusations against the modern civilisation, mostly coming down to the fight
against the mass culture. They criticise a society in which the human value is
"measured", which leads to the destruction of individual subjectivity
and homogenisation of the entire culture. It is the division of labour and the
dominance of "exchange value" that led to the collapse of the ideas of the
Enlightenment. That area will not be central to this study.
Both authors, in their work Dialectic of Enlightenment indicate the
consequences of the utopian assumptions of modernism. People living in this era,
opposing the cultural or religious myth, unconsciously fell into the arms of another
myth – the myth of Reason. This rational tool, aiming to make a man truly free
and happy, led to a distortion of the idea of emancipation and its subsequent
instrumentalisation. The practical and utilitarian directives implementing the idea of
Reason absorbed the theoretical ideal of Subject, and the whole project of an
enlightened society was reduced to a status of a scientific utopia. Therefore, rational
solutions, which were originally to free man from the shackles of nature and mythical
thinking, led to the emancipation of Reason itself3. The process of self-reference
of Reason influenced the Self of man, which was transformed into a transcendental
or logical subject. And thus the search for the human Essence using all-powerful
reason, led to, paradoxically, opposite effect than its original aim. This happened
because individual work in a capitalist economy underwent bourgeois division
of labour, which necessarily leads to self-alienation of the empirical man, forced to
physically and mentally adapt to technical equipment4. Subjectivity is crushed by the
overwhelming rules of the system, imposed by Reason. The mass of ignorant
people, entangled by the industrial society in collective work, is subject to reification.
People wanting to break free from the violence of nature, succumbed to the violence
of the system5. It is therefore appropriate to ask, how did the alienation of man from
nature occur?
To answer this question one needs to outline the basic epistemological
principles of the representatives of the Frankfurt School. The critique of the
A. Męczkowska, Podmiot i pedagogika: od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji. Wrocław
2006, p.116
4
M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia (Dialectic of Enlightenment), translated by
M. Łukasiewicz. Warszawa 1994, p. 46
5
Ibidem, p. 55
3
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Enlightenment is based on the rudimentary assumption that there are no objective
facts, and that we only know historically and socially rooted events. The
epistemological subject is passive in the process of examining the object of knowing.
The general concepts we use are manufactured in the process of collective human
practice. Therefore, it is the society as a whole that is an active participant in the
production of concepts. Adorno and Horkheimer blame the modernist thinkers for
breaking the bond between man and nature, caused by the absolutising
anthropomorphisation of the Enlightenment.
The Enlightenment always thought that anthropomorphism, the projection
of subjectivity onto nature, was the foundation of myth. Supernatural phenomena,
ghosts and demons are mirror images of people who are frightened of nature. The
multitude of mythical characters can be thus reduced to a common denominator: the
subject. Oedipus' answer to the riddle of the Sphinx: "Man", is repeated as the
stereotypical message of the Enlightenment, regardless of whether in any given case
it concerns a piece of objective meaning, an outline of some order, the fear of evil
powers, or the hope for salvation.6
Such far-reaching process of anthropomorphisation in the discourse of the
Enlightenment makes man seem a better, more distant part of reality than nature is.
As a result of the degradation of the position of nature in the world, nature becomes
the object of exploitation: in order for man to live with dignity, he must use natural
resources in accordance with his needs. The Enlightenment gives man the dominant
position in the world, and he starts to treat nature in an instrumental way, which
reduces his task to describing, explaining, measuring and using nature for his own
purposes. However, as the time passes, when Reason begins to turn against itself,
man is returned to the natural order, and thus also becomes the object
of exploitation.7 The representatives of the Frankfurt School call that state of man
"being pushed" into the instrumentally treated natural world reification, after Marx.
This process is understood here as the dissonance between self-constituting
subjective consciousness of individuals and the anonymous reality of social bonds.
The desire of the Enlightenment Reason to rule over nature and man himself led to
the internalisation of the subject.8 This overwhelming need for control over external
nature and the internal human world meant that people began to renounce their own
instincts and desires. Dominated by the idea of subjectivity, they get lost in their
artificial morality, produced by Reason.
It should be emphasised that critical theory as presented by Adorno
and Horkheimer, started, but also ended with this broad critique. The Frankfurt
thinkers, apart from their negative dialectics, did not offer anything. Their theory,
concerned with tracking contradictions, does not consider adopting such a method
as a model for explaining reality, as this could be associated with the Enlightenment
theories of everything.9 Another representative of this school, Jurgen Habermas,
presents a slightly different approach.
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Jurgen Habermas was also a representative of the Frankfurt School, but unlike
his predecessors, he developed a new scientific theory based on the negation of the
existing order. He agrees with his predecessors in recognising the failure of the
Enlightenment project, but he goes further, and attempts to revive and complete the
idea of the Enlightenment. To achieve this, he re-conceptualises the definition
of Reason. The essence of the Enlightenment project rescue lies in the transfer of
the locus of Reason from being anchored in the Subject to the inter-subjective
realm.10
The primary aim of Habermas is the discovery of rationality which combines
theoretical and practical reason, recognises the meanings of objects, and generates
action goals, in relation to which this epistemological power is not neutral.11 The
dogma of science free from the influence of the individual and the social structure is
one of the Enlightenment myths which led to the collapse of the mission of the great
liberation of humanity. Habermas presents the concept of knowledge-constitutive
vested interests which forms the justification for the emancipatory possibilities
of critical theory. The goal of this treatment is to restore the proper critical potential,
which had been lost in the defeatism of Adorno's and Horkheimer's historiosophy
accepting the irreversibility of instrumentalisation of Reason.12 Habermas
distinguishes three interests: technical, practical and emancipatory.13 The last of the
interests is associated with the understanding of one's own Self and the different
ways of thinking about the world, allowing the individual to achieve autonomy and to
develop a reflective approach to understanding of other interests. Sciences based
on this interest are rooted in critical theory, which allows for gaining knowledge
of the reality as it is. An example of a specific field leading to emancipation is
psychoanalysis. Thus, it's the reflection that is the correct source of emancipation,
and not, as Marx stated, work. This approach to social order is an attempt to
formulate a new definition of rationality, free of doctrinal weaknesses of the
Enlightenment Reason. This led to the emergence of the notion of communicative
reason, realised using the medium of speech.14
In order to restore the splendour of critical theory, developed within the
communication paradigm, Habermas had to first refute the pessimistic hypotheses
of his predecessors regarding the instrumentalisation of Reason. In order to achieve
this, he distinguished two types of aspects of social life, where each of them is
assigned a different type of rationality. The first is work with a technical-technological
rationality, the second is interaction, which corresponds to ethical-social,
or communicative reason. Between them there are various processes of social
learning, stimulated by the appropriate cognitive interests.15 This dichotomous
categorisation of rationality is not as one-sided and cognitively poor as the Adorno's
and Horkheimer's perspective was. Habermas draws attention to the fact that the
A. Męczkowska, Podmiot i pedagogika…, op. cit., p. 151
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existence of the human species is not based solely on its instrumental behaviour
towards nature, but also on the differently operating communication structures, i.e.
social integration, socialisation of individuals and cultural reproduction.16 In this
perspective, the focus of the discussion of reason moves from the possibility
of acquiring an objective knowledge of nature and developing methods of effectively
subjugating it, towards the problem of achieving inter-subjective consensus. Thus,
the subject considered in his relationship with the objective world, which relationship
can be imagined or manipulated (as Habermas' predecessors demonstrated) loses
importance while the inter-subjective relationships, established by individuals able to
speak and act, gain importance.
The category of communicative reason allows for the return to the emancipatory
ideas of the Enlightenment, from which the odium of instrumentalisation has been
removed. Now, rationality does not have a metaphysical, transcendental character.
It resides in speech, which is non-arbitrary and empirically recorded. The mediation
of reason through language allows for the reduction of the pernicious influence
of ideology. And then, social progress no longer requires the dialectic of violence,
but it is possible thanks to the immanent rationality of speech.17 It is achieved by
arriving at an inter-subjective consensus emerging thanks to the influence of reason.
Rationality mediated by communication is measured by the ability of participants
of the interaction to propose claims which can be inter-subjectively accepted.18 For
comparison, rationality centred in the subject aims for truth and effectiveness,
in order to control all the relationships, which leads to violence and manipulation.
In the communication paradigm, consciousness is born at the point
of internalisation of the conversation, thus the dialogue comes before Self.
Communication is a prerequisite for the creation of the subject. Subjectivity in this
sense is not equal to an "individual'' and should be understood as a network
of interpersonal structures where the individual is only a transitory element.19
Empirical man thus conceptualised is a necessary part of the structure necessary for
the existence of subjectivity, which is created on the principle of separating it from
the whole system. Communicative rationality is not assigned to anyone specific, but
it is anchored in the "inter-subjective practice of establishing, transferring
and reviewing meanings itself".20 Therefore socialisation precedes individuation.21
The consequence of this assumption is acquiring the subject after "social training."
Therefore, man becomes free when some limitations are applied to him.
Internalisation of mechanisms of social control by the individual and gaining
awareness of being an heir of a culture gives rise to a conscious and free Self.
An individual familiar with the reigning canon of a particular cultural circle it is able
to change it.
The shift of critical theory in Habermas' terms towards the language becomes
a programme for "healing" the Enlightenment Reason and for the continuation of the
mission of that era. However, the "internalisation" of rationality in speech deprives it
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of its absolutist character, while not pushing toward relativism.22 This treatment led
the thinker on the road to a quite sophisticated pragmatism which assumes that
something is right if it can be agreed upon.23 All disputes are to be resolved via intersubjective communication, which involves rationality mediated by speech, and the
final result is consensus. It constitutes the actual social goal whose realisation is
made possible by the function of the language itself.24 The unifying role of speech
leads to the occurrence of inter-individual consent. That is how similarities
and differences are found in the culture.
The subject in the educational process
The reconstruction of the views of the Frankfurt School in terms of the
constitution of subjectivity will allow for a theoretical analysis of the proposed
hypothesis, which assumes a progressive Machiavellisation of the society in which
the education system is a carrier of that trait.
The hypothesis itself fits perfectly with the essence of the above-described
thinking, because it is an attempt to demystify the illusory conviction that the
education system makes people educated. We understand the education process
according to the definition of Boguslaw Śliwerski as the totality of the multidimensional processes and activities encompassing the area of education
and upbringing of individuals and social groups.25 Thus, such broadly understood
education should equip a person with moral and ethical competences, knowledge
and skills. This demystification treatment, in the presented theoretical terms, is seen
as a possibility of emancipation. One should ask: How, in the light of the above
diagnosis, can liberation be achieved, and where should its source be? The key to
liberation from the system perpetuated by the process of education is education.26
Adopting this paradoxical proposition allows for a conscious revision of the ills of the
system, aiming at its correction. Another option in the face of such threats would be
an abolishment of the school system. However, such an anarchist solution is not
acceptable in the emancipation model, as it would eliminate the process
of transmission of culture, which is necessary for socialisation, and this in turn is the
source of individuation (achievement of subjectivity).
A critical approach, supported by empirical research, will potentially expose the
weakness of the education system, which should make people free, and geared to
communication, rather than simple utility, which takes place in Machiavellianism.
Greatly simplifying, it can be stated that in terms of Habermas something is right if it
can be agreed upon, and in Machiavellianism something is right if it favours me. The
morality of the Renaissance thinker is a political project, only for the selected, for the
rulers. An attempt to transpose such a project onto morality applied to large social
groups is a break with the original intention of Niccolò Machiavelli, which was elitist
in its approach and clearly unacceptable in a modern democratic society, due to the
objectifying nature of interpersonal relations presented using "the lion and the fox"
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model. In critical theory, the subject mediated via speech allows for avoiding
relativism and manipulation.
The understanding of Machiavellianism adopted by the authors of this paper is
associated with the psychological interpretation of this personality trait correlated
with psychopathy. In the past, on the basis of this interpretation, a number of works
appeared in the area of social sciences, using such a view of Machiavellianism. We
are aware that in modern philosophy the ideas of Machiavelli are not perceived
as amoralism. He didn't separate ethics from politics – he recognised both these
value systems, but as disproportionate, resulting in his praising of immoral
behaviours which were right from a political point of view, whose focus is on the
values of security and social balance. Therefore, we are not dealing with the
apotheosis of manipulative and psychopathic behaviours: they are permitted, but
in rare cases, and only in the name of another good, which is the state.
It should be emphasized that the project of Niccolò Machiavelli, because of its
strictly political nature, does not refer to any objective reference point, e.g. law,
nature, state, or God. However, it may lead to similar consequences in terms
of reification of human relations. The free-market economy system favours
efficiency, resulting from the Machiavellian "ethics" on the individual scale.
Mercantilism, promoted in economic relations, increasingly affects the actors of the
education system. There is a similar mechanism here as in the Fable of the Bees
of Bernard de Mandeville, whose chief thesis is that the sum of individual wickedness
drives the economic machine. A question should be asked: what can result from
adoption of such ethical standards in the education system?
Generally, a Machiavellian personality, understood in the paradigm developed
by psychology, can be characterised as a syndrome consisting of several main
characteristics: a negative image of the world (the world is an arena of struggle,
people are bad, focused on manipulating and violating moral norms, thus deserving
ill-treatment); utilitarian treatment of moral norms (knowledge and understanding
of moral norms, but selective acceptance of norms conducive to personal goals,
and violation of universally accepted norms); negative attitude to other people
(ignoring the needs of others, objectification of others), low willingness to engage
positive emotions in relationships, self-centred motivational approach (determined
by the need for success in competition with other people, depreciation of their needs
and goals); resilience and emotional coldness (cool syndrome) maintained in conflict
situations. Machiavellians have the ability to intellectually analyse conflict situations,
due to their low emotional involvement, which helps them to achieve their own goals,
which is helped by the lack of empathy. The research undertaken by the authors
justifies the conclusion regarding the process of transmission of Machiavellian
patterns of behaviour in the process of education and justifies the need to analyse
the phenomenon of transmission of Machiavellianism in educational relationships
from the perspective of the developmental significance of Machiavellianism: models
of Machiavellian behaviour creating certain patterns of behaviour and personality
deficits in the young generation. The correlation analysis carried out using Pearson
correlation coefficient showed that the variables X (LEVEL OF EDUCATION)
and the variable Y (LEVEL OF MACHIAVELLIANISM) significantly statistically
correlated with each other (r = 0.255; p <0.01) [...]. Source: Own research.27
27

L. J. Świeca, E. K Wysocka, Makiawelizm edukacyjny w kontekście bezpieczeństwa podopiecznego

448
______________________________________________________________________

In addition to statistical analyses, the data obtained was subjected to exploratory
data analysis.
Data mining as a tool for extracting knowledge
The development of information technology has led to a high ease
of acquisition, collection and storage of various types of information within virtually
any field. Information systems that gather data have became widely available, and
the data collected varies widely. ICT systems can be used to collect data about
behaviour, as for example in the case of storing data on consumer behaviour in sales
systems.28 ICT systems can be used to collect data on Machiavellian behaviours.
Regardless of the nature of the collected data sets, they can provide a valuable
source of interesting, important, useful and non-trivial information. Extraction of such
information is one of the leading research trends both within computer science itself
and in fields related through the specific characteristics of the data, in the present
case, research in the broadly understood field of psychology.
Data sets can thus be a source of knowledge, describing in a generalised
manner the patterns trends, similarities and relationships found in the analysed data
sets. Extraction of this kind of knowledge is the main objective of the research area
described as knowledge discovery in data.29 Extraction of these useful and non-trivial
relationships appearing implicitly in data sets can be variously defined, and existing
methods can be variously classified. Knowledge discovery is a concept of a general
nature and covers the entire process of knowledge discovery, consisting of a series
of steps leading from the raw data to the patterns discovered in them. These steps
include, among others, cleaning, selection, integration, and transformation of data.
One of the stages of knowledge discovery is data mining. It is the key element
of knowledge discovery. The other stages of this process are carried out in order to
prepare data and enable appropriate representation, interpretation and visualisation
of the discovered knowledge.
The authors, in the article Machiavellianism Classifier – extended inductive
inference; rough set30 theory31 attempted to assess the utility of exploratory analysis
in the studied area. The source data contained implicitly expressed knowledge of the
level of Machiavellianism in the group included in the pre-pilot research. As part
of the study, an attempt was made to extract this knowledge and store it in an explicit
form, using a representation in the form of decision rules. These rules have been
used to build an experimental version of the classifier, the aim of which was to predict
the level of Machiavellian behaviours in the analysed sample. The study allowed for,
on the one hand, a positive assessment of the possibilities of using data mining to
study Machiavellian behaviours, on the other hand, helped to identify interesting new
research problems.
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The first is the problem of obtaining data for the data mining process. It is
obvious that in order to obtain data that can be considered representative, wide
and easy access to the tool used for data collection must be ensured. Designing,
creating and implementing an appropriate data collection platform in the form
of a website seems to be the ideal solution. It is a project with a predictable degree
of technological complexity and a predictable amount of effort required. However,
the important issue is to develop a concept for encouraging users to use the platform.
Ostensibly, it seems that such a platform should be a questionnaire survey platform.
How to encourage, however, the members of the target group to participate in such
surveys? A large part of the population is tired of surveys, some people even
automatically close the windows of applications inviting them to participate
in research. The authors of this paper believe that the platform for data collection
should use other means to encourage participation. Instead of asking for
participation in a survey, the user is encouraged to take part in a quiz, in which the
user will be able, for example, to test their personality traits. A user will of course be
informed of the possibility of anonymous data being collected. The quiz will be
designed so that in the process of completing it, data essential for the study
of Machiavellian behaviours can be collected. The quiz provides a reward
mechanism, in the form of a response of the system. Of course, creating a script for
such a quiz is not a trivial issue, there is also the danger of obtaining fake data
and of the participants getting quickly bored with the quiz formula.
It is therefore worth considering the idea of developing a platform that attracts
users with a slightly different formula, offering a mechanism of simple social media
games, and allowing for elements of competition. It is possible to indicate a number
of areas in such simple games, where the players could subconsciously employ
Machiavellian behaviours, to be recorded by the system. Of course, one should still
be aware of the possibility of users faking information, but the authors believe that
there is a much greater danger of obtaining manipulated data through a survey
or a quiz than via a game. Playing a game activates the competition mechanism,
which naturally leads to behaviours that are automatic, reflex driven and not fully
controlled, thus allowing for obtaining largely reliable data.
It seems, therefore, that when considering an ICT platform for acquiring data
on Machiavellian behaviours, the idea of using simple social media games is worth
taking into account, especially because a properly developed game script might
allow for a clear identification of Machiavellian tendencies. In addition to detection,
attention should also be paid to the possibility of promoting desirable behaviours.
An appropriate design of the game could have a significant influence on the
development of desirable behaviours and thus be educational. A well developed
system of identifying users can also be used to identify pathological and dangerous
behaviours, although it should be remembered that behaviours revealed in the virtual
space are not always related to real behaviours, and thus this aspect should be
treated with a lot of caution.
Another important research problem identified in the course of the study
reported in the aforementioned paper were methodological issues related to data
mining. That work aimed to discover knowledge enabling classification of the level
of Machiavellian behaviours, in relation to a number of determining factors (including
education level, profession, age, gender). The adopted methodology allowed for the
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extraction of knowledge described with decision rules.32 Rule-based representation
of knowledge is widely recognized as one of the clearest forms of recording
knowledge. In fact, however, rule-based representation is a special implementation
of logical systems known since ancient times. Rule-based representation owes its
unflagging popularity to an interesting characteristics: it is human-readable while still
yielding itself to efficient computer processing. The rules are characterised by
modularity – they make up separate "portions" of knowledge that can be individually
considered, and at the same time retain the ability to specifically interact in the
course of reasoning, allowing for a clear presentation of the justification of that
course.
The rule is usually informally written in a manner similar to a conditional
statement used in programming languages, or using logical implications:33
If premise Then conclusion
premise conclusion
The most common form of the rules refers to the Horn clause, where the
conclusion consists of a single literal and the premise of n literals combined by the
logical conjunction functor:
If p1 and p2 and ...and pn Then conclusion
p1 p2 … pn conclusion
The literals occurring in the premise and conclusion of the rule may have a very
different form. A notation in the form of propositional variables, predicates, attributevalue combinations, or object-attribute-value precepts can be used. In the ongoing
research, it is assumed that the source of data for exploration will be an information
system, transformed into a decision table, described by symbolic and numerical
attributes, with the rules resulting from the exploration created using literals in the
form of attribute-value pairs.
Decision rules, mentioned earlier, are an important category of rules in this area
of exploration. The conditional part of a decision rule contains a conjunction
of conditions built on the attributes and values of conditional attributes that describe
the objects in the explored data set. The decision part contains a decision attribute
along with its value. This pair determines the object's membership of a particular
decision class. Decision rules constructed for a specific set of data contain,
therefore, usually the same selected decision attribute in the conclusion. Extraction
of knowledge in the form of decision rules requires the analyst to indicate the
decision attribute, which limits the search for systemic interconnectedness in the
data. This is what occurred in the previously performed studies. In order to expand
the research potential, it is proposed to extend the arsenal of used methods to
include searching for association rules.34 Discovering association rules originates
in one of its flagship applications – basket analysis. For this reason, the description
of such rules (also the formal ones) often refers to concepts related to transactions.
Association rules take the general form similar to that discussed above, therefore
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resembling decision rules. However, in the case of association rules, both the idea
and the final representation are different. Their goal is to identify the relationships
between subsets of attributes. Most frequently those links represent frequently
recurring relationships between the attributes. The input data set contains
descriptions of some cases, for example commercial transactions. The attributes
and their values describe the elements in the analysed cases - for example the
purchased goods.
Association rules usually take the form of an implication, with the premise
containing a conjunction of literals (usually attribute-value pairs), the conclusion may
also contain a conjunction of literals. The rule represents knowledge that the joint
occurrence of descriptions from the premise implies a joint occurrence
of descriptions from the conclusion. The conclusion of an association rule does not
contain a specified decision attribute. The attribute occurring in the conclusion is
discovered at the stage of generating the rules.
In conclusion, and generalising: in a classically understood decision rule the
conclusion contains a single, pre-determined decision attribute and a value that
determines to which decision class the object for which the premise is true can be
assigned to. Association rules describe the relationships between attributes and their
values and state that the occurrence of a case for which the premise is true entails
the occurrence of the description from the conclusion.
Both types of rules under consideration here have two important characteristics
– firstly, they can be used to develop an automatically operating classification
and inference system, secondly, they provide and easy to understand and interpret
mechanism of describing the domain knowledge. This latter feature is particularly
important for the analysis of Machiavellian behaviours, allowing for a critical analysis
of relationships extracted from the collected data.
Summary
There is, confirmed by previous research, a possibility of developing an ICT
system concerning the problem of Machiavellianism. The concept of such a solution
integrating a few important elements has been presented above. It is proposed to
organise the data collection by utilising a mechanism of simple social media games,
which the authors believe, would allow for reaching a broad young audience. It is
assumed that users of the system will be able to both remain anonymous and to
have an account in the system. A correctly developed game script will allow for
collection of new data and for identification of behaviours on the basis of existing
knowledge. The introduction of a mechanism of identifying the location of users
of the system will also allow for geographical location of the identified patterns
of behaviour. The proposed system, considered in the context of the Polish
education system, will achieve three objectives. The research goal is to integrate
a data acquisition system with the system of knowledge discovery which will help to
identify and broaden the knowledge about the pathology in the education system,
and the general knowledge about Machiavellianism of the studied target group. The
educational purpose consists in the fact that the proposed system can identify
specific Machiavellian behaviours, while allowing for an unobtrusive promotion
of adequate desirable behaviours. The preventive goal presupposes that the
proposed system could identify pathological and potentially dangerous behaviours.
In the case of registered users there might exist the possibility of at least partial
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identification and passing of information to the relevant services. The authors believe
that this interdisciplinary project is an interesting proposal. The use of information
technology will allow for reaching a wide range of people, fascinated by new
technologies.
Summary
The authors of this paper, while observing the Polish education system, can not
accept the ossified administrative structures existing in the system and the triumph
of economic objectives over the human ones, the latter understood as individuals
having the opportunity for self-realisation (developing one's subjectivity). We want to
ask what identities an education system functioning in this way would create? A lot
of attention is devoted in the literature to the problem of education. We also want to
speak on this matter, for the sake of the common good which education undoubtedly
is. We sincerely hope that the perception of problems in the system will lead to its
repair and not its destruction.
This paper consists of two main parts. The first part presents the reconstruction
of critical theory based on the philosophy of Theodor Adorno, Max Horkheimer
and Jurgen Habermas, which concerns the concept of subjectivity. The notion
of subjectivity emerging from the thoughts of the representatives of the Frankfurt
School is then confronted with the image of man created by the Machiavellian
thought, according to social sciences. This is followed by a description of the
Machiavellian personality trait, based on the psychological interpretation
of Machiavellianism, and not on the current philosophical interpretation. In the
second part, the authors present the proposal for using computer exploration
methods to identify Machiavellian behaviours. The proposed solution takes into
account cognitive, educational and preventive aspects.
Key words: critical theory, subjectivity, educational Machiavellianism, ethics,
morality, exploratory data analysis, computer identification of pathology
Streszczenie
Autorzy tego artykułu, obserwując Polski system edukacyjny, nie mogą się
pogodzić z występującymi w nim skostniałymi strukturami administracyjnymi oraz
tryumfem interesu ekonomicznego nad interesem humanistycznym, rozumianym
jako możliwość jednostki do realizacji swojej podmiotowości. Pragniemy zapytać
o to, jakie tożsamości może kreować tak funkcjonujący system edukacji?
Problemowi szkolnictwa poświęcono wiele uwagi w literaturze. Także pragniemy
zabrać głos w tej sprawie w trosce o wspólne dobro jakim niewątpliwie jest edukacja.
Mamy głęboką nadzieję, że dostrzeganie problemów w systemie, prowadzić ma do
jego naprawy, a nie zagłady.
Tekst składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części
przedstawiono rekonstrukcja teorii krytycznej na podstawie filozofii Theodora
Adorno, Maxa Horkheimera oraz Jurgena Habermasa, która dotyczy pojęcia
podmiotowości. Następnie zostanie skonfrontowany obraz podmiotowości
wyłaniającej się z recepcji myśli przedstawicieli szkoły frankfurckiej z obrazem
człowieka wykreowanym przez myśl makiawelizmu na gruncie nauk społecznych.
Kolejno zostanie opisana cecha osobowości makiawelistycznej, bazująca na
psychologicznym ujęciu makiawelizmu, nie aktualnie obowiązującej interpretacji
filozoficznej. W drugiej części autorzy przedstawiają propozycję wykorzystania
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komputerowych
metod
eksploracji
do
identyfikowania
zachowań
makiawelistycznych, proponowane rozwiązanie uwzględnia aspekt poznawczy,
edukacyjny i prewencyjny.
Słowa klucze: teoria krytyczna, podmiotowość, makiawelizm edukacyjny,
etyka, moralność, eksploracyjna analiza danych, komputerowa identyfikacja
patologii.
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KLASYFIKATOR MAKIAWELIZMU – ROZSZERZONE WNIOSKOWANIE
INDUKCYJNE; TEORIA ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH (ROUGH SET THEORY)
Metoda naukowa sama w sobie donikąd nie prowadzi,
nie narodziłaby się nawet, gdyby nie namiętne pragnienie zrozumienia świata.
Albert Einstein

Wprowadzenie
W artykule zaprezentujemy prawdę, która jest przeciwstawna makiawelizmowi
i prawdę, do której poznania dążymy stosując metodologię badań w naukach.
Za ojca metodologii możemy uznać jednego z legendarnych myślicieli
tj. Arystotelesa, który był autorem sześciu traktatów logicznych, które później jako
całość nazwano Organon (gr. Όργανον) – narzędzie. Zawierają one pierwsze
systematyczne badanie praw rozumowania. 1 Arystotelesowi zawdzięczamy
powstanie nauki filozoficznej […] (gr. epagoge2/inductio…) – stworzenie logicznego
i metodologicznego fundamentu dla uprawiania nauki.3
Ale czym jest prawda? Jest to jeden z kluczowych problemów dla epistemologii4
– generalnie większość koncepcji filozoficznych uzurpuje sobie pretensję do tego,
iż uchwytują prawdę […]. Celem wielkich myślicieli było opisanie rzeczywistości na
gruncie ostatecznej reguły […].5
Wspominając o prawdzie trudno pominąć jedną z najważniejszych prac
dotyczących filozofii nauki tj. Logik der Forschung (Logika odkrycia naukowego)
profesora Karla Poppera, która była czytana przez niektórych członków Koła
Wiedeńskiego, w tym Camapa i Neuratha, u których znalazła uznanie. W 1934 roku
Karl Popper uczestniczył w seminarium (Vorkonferenz) odbywającym się przed
międzynarodowym kongresem Koła w Pradze, gdzie spotkał Alfreda Tarskiego
(wybitnego polskiego logika – pracującego od 1939 w Stanach Zjednoczonych.
Twórcę m.in. teorii modeli i semantycznej definicji prawdy6). ; niedługo potem Tarski,
przebywający na stypendium w Austrii, objaśnił mu założenia swojej semantycznej
definicji prawdy7 (odbyło się to w jednym z parków wiedeńskich), którą Karl Popper
uznał za rehabilitację zdroworozsądkowej idei prawdy jako „korespondencji zdań
z faktami”. W latach 1935/1936 Popper wziął urlop bezpłatny i udał się z cyklem
odczytów za granicę, ale zamiast mówić o własnych ideach – wykładał głównie
zasady teorii semantycznej Tarskiego, stając się jej pierwszym popularyzatorem na
K. Trzęsicki, Logika. Białystok 2012, s. 10
R. D. McKirahan, Aristotelian Epagoge in Prior Analytics 2. 21 and Posterior Analytics 1. 1. „Journal
of the History of Philosophy”. 1983, 21(1), s. 1-13
3
J. W. Bremer, Wprowadzenie do logiki. Kraków 2006, s.18
4
G. Bealer, A Priori Knowledge and the Scope of Philosophy (w:) E. Sosa, J. Kim, J. Fantl, M. McGrath
(red.): Epistemology: An Antology. Oxford 2008, s. 41
5
R. Różdżeński, Filozofia a rzeczywistość. Spór o poznawalność świata. Kraków 2012, s. 15
6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tarski (pobrano 08.2017 r.)
7
H. Filed, Saving Truth from Paradox. 2008, s. 23
1
2
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Zachodzie. Wykładał w Londynie, Cambridge, Oksfordzie, Brukseli, Utrechcie
i Kopenhadze; wśród jego słuchaczy byli m. in. Bertrand Russell, George E. Moore,
Erwin Schrödinger, Friedrich A. von Hayek, Joseph H. Woodger, John D. Bernal
i Niels Bohr.8 Karl Popper zaproponował falsyfikacjonizm […] tj. „zadanie jest
naukowe wtedy i tylko wtedy, gdy jest falsyfikowane”. Popper odrzucił
neopozytywistyczne kryterium weryfikowalności, lub potwierdzalności, uznając
dążenie do potwierdzeń za pseudonaukę np. psychoanaliza Zygmunta Freuda.9
W przypadku psychoanalizy i innych tego rodzaju "nauk" (w tym również np.
wszelkich "naukowych" teorii sztuki) nie można ich sfalsyfikować, gdyż badają one
zjawiska silnie subiektywne, mające źródło w wyłącznie ludzkiej wyobraźni. „Dobry”
psychoanalityk – jeżeli trafi „na podatny grunt” – a najczęściej tak się dzieje
(ponieważ przychodzą do niego osoby „zagubione”…), jest w stanie wmówić wielu
ludziom, że ich stany emocjonalne (problemy) są takie jak sam im sugeruje[...].
Występuje więc zjawisko tworzenia "faktów", które interpretowane przez
„obiektywnych badaczy”, potwierdzają ich teorie.
Wspominając o logice musimy sobie zadać jedno z fundamentalnych pytań –
czy logika ma charakter dyscypliny apriorycznej i dedukcyjnej, czy też empirycznej
i indukcyjnej. Jeżeli przyjęlibyśmy, że logika jest zależna od psychologii, to
wykluczymy, by była dyscypliną formalną i dedukcyjną w sensie arytmetyki.
Popper uważał, że pozytywiści logiczni popełniają błędy, a najważniejsze z nich
dot. odrzucania wszystkich innych sposobów myślenia niż logiczno-matematycznofizyczne, a w szczególności całkowicie odrzucenie metafizyki, której jednak
w praktyce okazuje się niezbędna, gdyż jest częścią ludzkiego myślenia.
Reasumując K. Popper odrzuca teorię empiryczno-logiczną (indukcjonizm) a w jej
w miejsce proponuje teorię hipotetyczno-dedukcyjną – co w konsekwencji powoduje
zastąpienie weryfikacji falsyfikacją (modus tollens 10 – łac. modus tollendo tollens,
zaprzeczenie przy pomocy zaprzeczenia) – wnioskowanie logiczne, reguła logiki
stanowiąca, że jeśli zaakceptujemy, że z X wynika Y oraz że Y jest fałszywe, to
musimy zaakceptować też fałszywość X.11
Warto również odwołać się do francuskich filozofów, którzy przyjmują
ontologiczną postawę. Dwa z najpotężniejszych i najbardziej pouczających
poglądów są opracowane przez Henri Bergsona i Maurice Merleau-Ponty […]12
Generalnie naukowcy zakładają, że prawda jest jedna, którą możemy odkryć
za pomocą naszych zmysłów tj. wzroku, słuchu, dotyku, powonienia oraz smaku.13
Ważną cechą poznania naukowego m. in. dla pedagogiki i psychologii jest
powtarzalność, która umożliwia potwierdzenie innym badacza naszych wyników
badań.14
Obiektywność naszej wiedzy, to kwestia zjednoczenia epistemologii z różnych
dyscyplin – wymiany – celem odsłonięcia wzajemnych zależności i wspólnych
korzeni (np. matematyki i fizyki).15
K. R. Popper, Wiedza Obiektywna. Ewolucyjna Teoria Epistemologiczna. Warszawa 2002, s. 17
B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do nauki. Nauka nie jest grą. Warszawa 2012, s. 120
10
http://www.britannica.com/topic/modus-ponens (pobrano 08.2017 r.)
11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modus_tollendo_ponens (pobrano 08.2017 r.)
12
G. Gutting, What have we been missing? Science and Philosophy in Twentieth-Century French Thought
(w:) B. Leiter, M. Rosen, The Oxford Handbook of Continental Philosophy. 2007, s. 197
13
E. Gryffin, Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk 2013, s. 231
14
J. Brzeziński, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa 2000, s. 9
15
L. Boi, P. Kerszberk, F. Patras, Rediscovering Phenomenology. Phenomenological Essays
8
9
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Z logicznego punktu widzenia nie jest oczywiste, („indukcyjne wnioskowanie”)
prowadzące od zdań jednostkowych – do zdań uniwersalnych jest prawomocne […]
Zasada indukcji nie może być prawdą czysto logiczną jak tautologia czy zdanie
logiczne. Gdyby istniała logiczna zasada indukcji – nie istniał by „PROBLEM
INDUKCJI”, który skutkuje m.in. logicznymi sprzecznościami.16
Przyjmując
definicje
paradygmatu
zaproponowaną
przez
Kuna,
że paradygmaty to „ powszechnie uznawane osiągnięcia naukowe, które w pewnym
czasie dostarczają społeczności uczonych modelowych problemów i rozwiązań”17 –
wydaje się, że ewolucja i wzbogacanie metod indukcji o eksploracyjną analizę
danych wpisuje się w oryginalną definicję paradygmatu […].
Eksploracyjna analiza danych – rozszerzone rozumowanie indukcyjne
Prof. Zdzisław I. Pawlak 18 „przypomniana, że mamy dwa główne rodzaje
wnioskowania — dedukcyjne i indukcyjne. Wnioskowanie dedukcyjne daje
narzędzia służące do wyprowadzania zdań prawdziwych z innych zdań
prawdziwych. Prowadzi ono zawsze do konkluzji prawdziwych. Teoria dedukcji
posiada dobrze ugruntowane i powszechnie przyjęte podstawy teoretyczne.
Wnioskowanie
dedukcyjne
jest
głównym
narzędziem
stosowanym
w rozumowaniach matematycznych i poza nią nie znalazło zastosowania.
W naukach przyrodniczych (np. w fizyce) podstawową rolę odgrywa
wnioskowanie indukcyjne. Cechą charakterystyczną tego typu wnioskowania jest to,
że nie wychodzi ono (jak w logice dedukcyjnej) od aksjomatów wyrażających wiedzę
ogólną o interesującym nas świecie. Punktem wyjścia tego typu rozumowania są
pewne częściowe fakty dotyczące badanej rzeczywistości (przykłady), które
następnie są uogólniane, tworząc wiedzę o świecie szerszym niż ten, który stanowił
punkt wyjścia wnioskowania.
W przeciwieństwie do wnioskowania dedukcyjnego, wnioskowanie indukcyjne
nie prowadzi do wniosków prawdziwych a jedynie do wniosków prawdopodobnych
(możliwych). Nie ma też jednolitych, ogólnie przyjętych podstaw teoretycznych.
W logice indukcji rozstrzyganie prawdziwości hipotez odbywa się na podstawie
eksperymentu a nie drogą formalnego rozumowania, charakterystyczną dla logiki
dedukcji. Fizyka jest tu najlepszą ilustracją.
Powstanie komputerów i nowatorskie ich zastosowania przyczyniły się istotnie
do gwałtownego wzrostu zainteresowania wnioskowaniem indukcyjnym. Dzięki
informatyce dziedzina ta rozwija się niezwykle dynamicznie. Uczenie maszynowe,19
odkrywanie wiedzy,20 wnioskowanie z danych, systemy ekspertowe21 stanowią

on Mathematical Beings, Physical Reality, Perception and Consciousness. Dordrecht 2007, s. 201
K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego. Warszawa 2002, s. 23
17
S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych – studium metodologicznofilozoficzne. Poznań 2013, s. 123
18
Cytat twórcy teorii zbiorów przybliżonych (rough set theory) prof. Zdzisława I. Pawlaka; Z. Pawlak,
Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych (w:) (5) “Miesięcznik Politechniki
Warszawskiej”. 2004, s. 4
19
R. S. Michalski, J. G. Carbonell, Mitchell T. M., Machine learning: An artificial intelligence approach,
“Springer Science & Business Media”. 2013, s. 4
20
K. J. Cios, W. Pedrycz, R. W. Swiniarski, Ł. A. Kurgan, Data Mining: A Knowledge Discovery Approach,
“Springer Science & Business Media”. 2007, s. 9
21
SH Liao, Expert system methodologies and applications—a decade review from 1995 to 2004, Expert
systems with applications 28.1. 2005, s. 93-103
16
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przykłady nowych kierunków we wnioskowaniu indukcyjnym. Badania nad teorią
indukcji zawdzięczają informatyce nowe inspiracje. Jednakże do sytuacji jaką mamy
w logice dedukcji jest jeszcze bardzo daleka droga. Nie widać bowiem na horyzoncie
zarysu teorii indukcji mającej taki status jak teoria dedukcji.
Tabela nr 1: cechy charakterystyczne wymienionych rodzajów wnioskowania
Wnioskowanie
Zastosowania

dedukcyjne
matematyka

indukcyjne
nauki przyrodnicze i techniczne

Teoria

teoria pełna

częściowe teorie

Wnioski

Zawsze
prawdziwe
dowód

prawdopodobne
(możliwe)
Eksperyment

Weryfikacja
hipotez
Źródło: Z. Pawlak, Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych
(w:) (5) „Miesięcznik Politechniki Warszawskiej”. 2004, s. 4

Indukcja (łac. inductio – wprowadzenie) – typ rozumowania redukcyjnego.
Generalnie Indukcja polega na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną,
określoną liczbę przypadków (np. zauważając że wszystkie koty które znaleźliśmy
miauczą, możemy dojść do wniosku, że wszystkie koty miauczą, co niekoniecznie
jest prawdą, ponieważ nie sprawdziliśmy wszystkich kotów ani nie potwierdziliśmy
tego w jakikolwiek inny sposób).
Jest ona określana jako wnioskowanie "od szczegółu do ogółu",
tj. wnioskowanie o prawdziwości racji (wniosków w szerokim znaczeniu tego słowa)
z prawdziwości następstw (przesłanek w szerokim znaczeniu tego słowa), przy
czym, przy pewnych interpretacjach, typy indukcji bardziej złożone niż prosta
indukcja enumeracyjna niezupełna stanowią rozumowania dedukcyjne.
W odróżnieniu od rozumowania dedukcyjnego indukcja enumeracyjna niezupełna
stanowi rozumowanie zawodne, tj. takie, w którym prawdziwość przesłanek nie
gwarantuje pewności wniosku. Głównymi postaciami indukcji są indukcja
enumeracyjna niezupełna, indukcja enumeracyjna zupełna, indukcja eliminacyjna
i indukcja statystyczna – indukcja matematyczna jest natomiast uznawana
za specyficzne rozumowanie dedukcyjne.
Głównym problemem filozoficznym związanym z rozumowaniami indukcyjnymi
jest to, czy stanowią one rozumowania uzasadniające: skoro konkluzja
wnioskowania indukcyjnego nie jest w pełni uzasadniona przez jej przesłanki,
pojawia się problem, w jaki sposób, w jakim stopniu i czy w ogóle wnioskowania
indukcyjne prowadzą do prawdziwych wniosków. Ci, którzy uznają wnioskowania
indukcyjne za wnioskowania uzasadniające (zwolennicy indukcjonizmu) tłumaczą
zazwyczaj stopień uzasadnienia konkluzji wnioskowania indukcyjnego za pomocą
pojęcia prawdopodobieństwa logicznego. Krytyka indukcjonizmu dokonana przez
dedukcjonizm (antyindukcjonizm) opiera się przede wszystkim na fakcie, że nie
skonstruowano dotychczas zadowalającej odpowiedzi na pytanie, jak mierzyć to
prawdopodobieństwo.
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Rozumowania indukcyjne bywają uważane za główne narzędzie tzw. nauk
empirycznych, przeciwstawianych z tego powodu tzw. naukom dedukcyjnym
(głównie matematyka i logika), posługujących się rozumowaniami dedukcyjnymi.
Metoda stosowana przez nauki empiryczne, polegająca na zastosowaniu
eksperymentu, obserwacji, indukcji enumeracyjnej i indukcji eliminacyjnej nosi
miano metody indukcyjnej – współczesna metodologia nauk empirycznych zwraca
jednak uwagę na fakt, że nauki empiryczne w szerokim stopniu używają także
narzędzi dedukcyjnych, których dostarcza im matematyka. Podział metod
naukowych na dedukcyjne i indukcyjne stał się podstawą do wyróżnienia logiki
indukcji jako samodzielnej dyscypliny badań logicznych.” 22
Prawda i makiawelizm
Makiawelizm (makiaweliczna osobowość) charakteryzuje się manipulacją
i wyzyskiem innych, z cynicznym lekceważeniem moralności i koncentracją na
własnym interesie oraz oszustwie. Do psychologii pojęcie makiawelizmu jako
wymiaru osobowości, ogólnie rozumianego jako tendencja i zdolność do manipulacji
interpersonalnej, wprowadzili Christie i Geis (1970). Przyjęli oni założenie,
że skłonność ta jest powiązana z akceptowaniem poglądów reprezentowanych
przez Niccolo Machiavellego.23
Geneza cechy makiawelicznej jest jednak bardziej skomplikowana
i niejednoznaczna. Weźmy np. argumentację Machiavellego 24 co do zasadności
i adekwatności oszustwa, która nie jest całkowicie jasna, a w rzeczywistości wydaje
się polegać na dwóch argumentach: argument 1 – musimy wziąć pod uwagę fakt,
że inni ludzie są nieuczciwi i nie możemy na nich polegać; i tak musimy być
przygotowani, aby uprzedzać ich nieuczciwe zachowania. Argument 2 – względy
efektywności często sugerują, że powinniśmy łamać obietnice; po prostu ze względu
na własny interes. Jeśli przyjmiemy pierwszy argument, mamy jakiś powód do
odrzucenia drugiego. Możemy zasadnie powołać się na niegodziwość innych ludzi
jako obronę moralną naszego zachowania.25
Pewnym jest, że interpretacyjnie przeciwieństwem prawdy jest manipulacja 26
na poziomie interpersonalnym i jej różnego rodzaju przejawy zawarte w wywieraniu
wpływu społecznego. Działania etyczne mogą być używane w celach
marketingowych, by np. generować większy zysk. Oczywistym jest, że korporacja,
która wdrożyła standardy etyczne ma znacznie lepsze relacje z pracownikami,
klientami czy inwestorami.27 Problem w tym, że dużo łatwiej jest jednak pozorować
wysokie standardy etyczne dla celów marketingowych, niż je realnie wdrożyć
i utrzymać. Dlatego też wydaje się, że standardy etyczne nie wynikają z wartości
wyższych, z kalkulacji ryzyka […].
Z. Pawlak, Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych (w:) (5) „Miesięcznik
Politechniki Warszawskiej”. 2004, s. 4
23
L. J. Świeca, Makiawelizm i korelaty (mroczna triada) –nieidentyfikowane zagrożenia dla społeczeństw,
„Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa”. 2015, 1, s. 273
24
T. Irwin, The Development of Ethic. A Historical and Critical Study –Vol.1. 2011, s. 738
25
L. J. Świeca, Makiawelizm medyczny – mroczna strona kreatywności (w komunikacji społecznej),
„Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa”. 2016, 1
26
K. Danziger, Interpersonal Communication: Pergamon General Psychology Series (Vol. 53). Elsevier,
Oxford 2013, s. 4
27
O. C. Ferrell, J. Fraedrich, Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage learning.
Stamford 2014, s. 16
22
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Więc kiedy opłaca nam się mówić prawdę i czy opłacalność – ryzyko to jest
dobre kryterium oceny? Robert Trivers twierdził, że najważniejszą rzeczą, z jakiej
trzeba sobie zdać sprawę, jeśli chodzi o systemy komunikowania się zwierząt jest
to, że nie oczekuje się od nich, by były systemami szerzenia prawdy. Oczekuje się
natomiast, że będą systemami, poprzez które pojedyncze organizmy usiłują
zmaksymalizować swoje dopasowanie, komunikując innym rzeczy, które mogą być
prawdą lub fałszem.28 Należy przy tym nadmienić, iż analogia do świata zwierząt
jest całkowicie chybiona, ponieważ zwierzęta nie posiadają uczuć wyższych,
a komunikacja służy im do innych celów […].
Czym jest ryzyko ? – Należy uznać, że ryzyko jest kluczowym pojęciem
np. we współczesnych finansach. Każda transakcja może być postrzegana jako
nabywanie lub zbywanie ryzyka. Sukces organizacji zależy od tego jak wiele można
osiągnąć zwrotu dla danego poziomu ryzyka. Rozważmy prostą grę. Załóżmy,
że rzucamy monetą, jeśli wypadnie reszka wygrasz 3 zł, jeśli wypadnie orzeł
przegrasz 1 zł. Wydaje się, że możemy uznać tę grę jako bardzo dobrą ofertę.
Załóżmy, że gramy w nieco inną grę – zasady pozostaję te same, ale jeśli wypadnie
reszka, otrzymasz 101 zł, a za orła 103zł – nadal tak chętnie chcesz grać? Jeśli nie,
dlaczego nie? Jeśli są jeszcze chętni, zwiększmy stawki – za orła wygrasz 1003 zł,
a za reszkę przegrasz 1001zł (pamiętajmy, że zmieniają się tylko stawki, bo szansa
na wygrana jak i przegraną stale wynosi 0,5). W pewnym momencie, gdy stają się
na tyle wysokie stawki można zatrzymać dotyczące gry, jak dobry interes. Punkt,
w którym można zatrzymać zależy od osobistych preferencji ryzyka; punkt
zatrzymania jest gdzie tam gdzie spodziewane zyski przewyższają niechęć do
możliwości utraty pieniędzy.29
Podejmując próbę mówienia prawdy podejmujemy ryzyko, ale czy tak
naprawdę poza tym, że czujemy czym jest ryzyko jesteśmy w stanie je zdefiniować?
Interakcja społeczna30 jest niezbędna do życia ludzkiego. Jakich ludzie dokonują
wyborów, jak postępują, gdy spotykają się ze sobą ?Jedną z metod jest TEORIA
GIER, która jest narzędziem do modelowania i analizy interakcji – strategii. […], Jak
rozpoznać oszusta i uwzględnić jego strategię – osobę z wysokim natężeniem cechy
makaiawlistycznej, ale nie koncentrując się na symptomach?
Eksploracyjna analiza danych (badania własne)
Próbka badawcza użyta z prepilotażu (opublikowanego w artykule: L. J. Świeca,
E. K. Wysocka, Makiawelizm edukacyjny w kontekście bezpieczeństwa
podopiecznego w komunikacji społecznej – próba diagnozy31) Badaniem objęto
grupę osób zróżnicowanych ze względu na ich cechy społeczno-demograficzne.
Łącznie w prepilotażu przebadano 130 osób, ale ze względu na jakość uzyskanych
odpowiedzi (braki w kwestionariuszu dotyczące głównie zmiennej zależnej), część
wyników badań wyłączono z dalszej analizy (N=109). Wśród badanych dominują

J. D. Barrow, Impossibility: Limits of Science and the Science of Limits. Oxford University Press 1998,
s. 85
29
M. Joshi, The Concepts and Practice of Mathematical Finance. Cambridge University Press 2004, s. 3
30
E. Staub, Positive social behavior and morality: Social and personal influences (Vol. 1). Elsevier Ltd.
Oxford 2013, s. 57
31
L. J. Świeca, E. K. Wysocka, Makiawelizm edukacyjny w kontekście bezpieczeństwa podopiecznego
w komunikacji społecznej – próba diagnozy, “Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla
bezpieczeństwa”. Poznań 2014, 1, s. 316
28
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kobiety (n=70; 64,22%) nad mężczyznami (n=39;35,78%). Badana próba była także
zróżnicowana ze względu na wiek (do 20 lat – n=10; 9,17%; do 30 lat – n=20;
18,35%; do 40 lat – n=24; 22,02%; do 50 lat – n=35; 32,11%; do 60 lat i powyżej –
n=20; 18,35%). Poziom wykształcenia, stanowiący w części rezultat wieku
badanych, był w badanej próbie wystarczająco zróżnicowany (wykształcenie
podstawowe i gimnazjalne – n=13; 11,93%; ponadgimnazjalne – zawodowe i średnie
– n=45; 41,28%; wyższe – n=51; 46,79%). Respondenci (N=109) zróżnicowani
ze względu na wybrane cechy społeczno-demograficzne, traktowane łącznie, tj.
poziom zarobków, przedział wiekowy oraz płeć. Największy odsetek badanych
stanowią mężczyźni (9,17%) i kobiety (8,26%) w wieku 41-50 lat, posiadający
zarobki (miesięczne; netto) w przedziale 5001-10000 PLN.
Wyniki badań uzasadniają wnioskowanie o procesie transmisji wzorów
zachowań makiawelistycznych w procesie edukacji oraz uzasadniają potrzebę
analizy transmisji zjawiska makiawelizmu w relacjach edukacyjnych, z perspektywy
znaczenia rozwojowego makiawelizmu, a więc kreowania poprzez wzorce
makiawelistycznego postępowania, określonych wzorów zachowań i deficytów
osobowościowych młodego pokolenia. […]Przeprowadzona analiza korelacyjna,
z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona, wykazała, że zmienne:
X (POZIOM WYKSZTAŁCENIA) i zmienna Y (POZIOM MAKIAWELIZMU) w sposób
istotny statystycznie ze sobą korelują (r=0,255; p<0,01) […]. Źródło: Badania własne
[L. J. ŚWIECA, E. K. WYSOCKA].
Metodologia (uzupełnienie) dla eksploracyjnej analizy danych.
Eksploracyjna analiza danych wpisuje się w istotny nurt badań w informatyce,
określany mianem odkrywania wiedzy w danych (ang. knowledge discovery). Nurt
ten ukierunkowany jest na odkrywanie użytecznej wiedzy, zapisanej niejawnie
w danych opisujących zjawiska i procesy występujące w świecie rzeczywistym.32
Współczesne środki informatyki pozwalają na łatwe i powszechne pozyskiwanie
oraz przechowywanie danych, nawet o bardzo dużej liczebności. Codziennie takie
dane są zapisywane przez miliony systemów informatycznych, funkcjonujących
w różnych dziedzinach życia.33 Dane takie w naturalny sposób odwzorowują
prawidłowości i regularności występujące w opisywanych przez nie zastosowaniach.
Jednak te prawidłowości są w danych ukryte i trzeba je wydobyć — tym zajmuje się
właśnie eksploracyjna analiza danych, określana również krótko eksploracją
danych.34 Ideę eksploracji danych dobrze oddaje jej oryginalna anglojęzyczna
nazwa: data mining, oznaczająca drążenie danych w celu wydobywania z nich
nowej, użytecznej informacji. Mimo wielu prób sformułowania polskojęzycznej
nazwy, nie znaleziono równie sugestywnego terminu.
Z utylitarnego punktu widzenia, istotą eksploracji danych jest odkrywanie
nowych, użytecznych informacji niejawnie zapisanych w danych. Istnieje wiele
różnorodnych metod i technik eksploracji, wśród nich istotna rolę odgrywają metody
ukierunkowane na odkrywanie reguł. Reguły są jedną z najbardziej użytecznych
I. H. Witten, E. Frank, Data Mining: Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann
2005, s. 4-10
33
W. Fan, A. Bifet, Mining big data: current status, and forecast to the future. ACM sIGKDD Explorations
Newsletter. 2013, 14(2), s. 1-5
34
T. Morzy, Eksploracja danych-przegląd dostępnych metod i dziedzin zastosowań (w:) http://www.cs.put.
poznan.pl /mmorzy/papers/cpi06.pdf (pobrano 08.2015 r.)
32
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form reprezentacji wiedzy w informatyce, cieszą się niesłabnącą popularnością od
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W istocie reguły nawiązują swą koncepcją jak
i formą zapisu do implikacji znanej z logiki. Związek z logiką jest silny i wartościowy,
dzięki niemu rozwinęły się komputerowe metody automatycznego rozumowania,
wykorzystujące zarówno wnioskowanie dedukcyjne jak i indukcyjne. Świat
komputerowych metod automatycznego rozumowania jest szeroki i pasjonujący,
wpisuje się jednocześnie w dziedzinę określaną mianem sztuczniej inteligencji.
Metodyka badawcza proponowana w niniejszej pracy łączy dwa podejścia
zaliczane do nurtu sztucznej inteligencji. Pierwsze podejście bazuje na eksploracji
danych dotyczących poziomu makiawelizmu, jej rezultatem są reguły opisujące
powiązania pomiędzy wyodrębnionymi cechami warunkowymi i cechą decyzyjną,
szczegółowa ich charakterystyka została przedstawiona w dalszej części tego
opracowania. Odkryte reguły stanowią podstawę do realizacji regułowej bazy wiedzy
dla klasyfikatora, pozwalającego na próbę przewidywania poziomu makiawelizmu
dla nowych przypadków. Klasyfikacja jest procesem pozwalającym na przypisanie
konkretnego przypadku opisywanego zestawem cech warunkowych do
predefiniowanych klas decyzyjnych, w rozważanym przypadku charakteryzujących
zidentyfikowany poziom makiawelizmu. Proponowane rozwiązanie wpisuje się
w przedstawioną wcześniej koncepcję wnioskowania indukcyjnego. Następny
podrozdział poświęcony jest zaprezentowaniu koncepcji reprezentacji danych dla
proponowanego systemu.
System informacyjny i tablica decyzyjna
Jedną z popularniejszych w skali światowej metod indukcji reguł decyzyjnych
z danych jest metoda bazująca na teorii zbiorów przybliżonych. Teoria ta,
zaproponowana przez polskiego naukowca, Zdzisława Pawlaka, zyskała dużą
popularność w sensie naukowym, jak i w sensie zastosowań praktycznych.35
Istotnym jej elementem jest koncepcja górnej i dolnej aproksymacji zbioru obiektów,
rozważanych w kontekście wskazanych cech warunkowych. Aproksymacje są
podstawowym narzędziem przetwarzania niedoskonałych danych rzeczywistych,
często niespójnych.
Zbiór danych poddawanych analizie jest reprezentowany jako tabela, której
wiersze reprezentują rozważane przypadki, zwane dalej obiektami. Obiekty mogą
reprezentować zarówno byty rzeczywiste (osoby, przedmioty) jak i byty
niematerialne (zdarzenia, transakcje, stany). Każda kolumna reprezentuje wybraną
cechę obiektu, taka cecha nazywana jest atrybutem. Taka tabela nazywana jest
systemem informacyjnym, który w sensie formalnym zdefiniowany jest jako para
𝐼𝑆 = (𝑈, 𝐴), gdzie U jest niepustym, skończonym zbiorem obiektów zwanym
uniwersum, A jest niepustym skończonym zbiorem atrybutów, takich, że każdy 𝑎 ∈
𝐴 stanowi odwzorowanie zbioru obiektów w zbiór wartości atrybutu 𝑎: 𝑈 → 𝑉𝑎 . Zbiór
𝑉𝑎 nazywany jest zbiorem wartości atrybutu a. System decyzyjny (tablica decyzyjna)
jest specyficznym przypadkiem systemu informacyjnego definiowany jest 𝐷𝑇 =
(𝑈, 𝐴 ∪ {𝑑}), atrybut ¬(𝑑 ∈ 𝐴) jest wyodrębnionym atrybutem decyzyjnym. Atrybuty
należące do zbioru A nazywane są atrybutami warunkowymi.36
Z. Pawlak, Rough sets (w:) “International Journal of Computer & Information Sciences” 11.5 (1982),
s. 341-356
36
J. Komorowski, Z. Pawlak, L. Polkowski, A. Skowron, Rough sets: A tutorial
(w:) https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/komorowski.roughsets.tutor.pdf
35
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Reprezentacja danych dla eksperymentów
Dane rozważane w niniejszej pracy mogą być reprezentowane w postaci tablicy
decyzyjnej. Zbiór atrybutów warunkowych A jest opisany poniżej, atrybutem
decyzyjnym jest atrybut o nazwie LEVELOFMACHIAVELLIANISM. A= {GENDER,
PROFESSION,
LEVELOFEDUCATION,
THEAGERANGE,
PROFITPLN,
TESTSCORES, PROFESSIONTYPE} Tablica decyzyjna zawiera 106 obiektów,
odpowiadających respondentom badań ankietowych. Taka tablica może być
traktowana jako źródło ukrytych informacji na temat powiązania poziomu
makiawelizmu z wyodrębnionymi cechami respondentów. Eksploracja danych
pozwala na próbę wydobycia tych informacji i jawnego zapisania ich w postaci reguł.
Każda reguła r będzie posiadała formę klauzuli Horna,: r : 𝑝1 ∧ 𝑝2 ∧ · · · ∧ 𝑝𝑚 → 𝑐,
gdzie m to liczna literałów warunkowych reguły r, (𝑚 ≥ 0), pi oznacza i-ty literał
warunkowy, 𝑖 = 1 … 𝑚, c oznacza literał decyzyjny. W rozważanym przypadku
literały reguł reprezentowane są w postaci par atrybut-wartość, zapis w postaci
LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI oznacza informację, iż w rozważanym
przypadku poziom makiawelizmu jest wysoki.
Badania i eksperymenty
Badania eksploracyjne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu
RSES.37 System ten jest jednym z wiodących systemów analiz danych
wykorzystujących teorię zbiorów przybliżonych. Pierwszy etap badań polegał na
analizie zależności pomiędzy atrybutami. Została wykorzystana metoda polegająca
na wyznaczeniu reduktów zbioru atrybutów warunkowych. Badania wykazały, że
atrybut PROFESSIONTYPE jest atrybutem zależnym i może zostać pominięty. Zbiór
atrybutów A- {PROFESSIONTYPE} zachowuje taką samą rozróżnialność obiektów
jak pełny zbiór atrybutów A. Atrybut zależny pozostawiono w zbiorze podlegającym
dalszym badaniom, jednak w przyszłości można rozważyć jego pominięcie przy
opracowaniu badań ankietowych.
Kolejnym etapem badań było wygenerowanie reguł decyzyjnych
z wykorzystaniem trzech dostępnych w systemie RSES algorytmów: algorytmu
wyczerpującego, algorytmu pokryciowego oraz algorytmu LEMII. Pierwszym
algorytm generuje pełny komplet reguł, zapewniających poprawną klasyfikację
100% obiektów zapisanych w wejściowej tablicy. Liczba wygenerowanych reguł to
162, przy czym począwszy od reguły 78 mamy do czynienia z regułami
pokrywającymi jeden obiekt ze zbioru wejściowego. Zatem jedynie pierwsze 77 reguł
miało charakter uogólniający, pozwalający na klasyfikowanie więcej niż jednego
przypadku. Drugim algorytmem był algorytm pokryciowy, który pozwala
na wygenerowanie reguł nie pokrywających pełnego zbioru obiektów. Pierwszy
eksperyment przeprowadzono dla współczynnika pokrycia 90%, co oznacza,
że generowany zbiór reguł powinien poprawnie sklasyfikować 90% obiektów w
tablicy wejściowej. To ograniczenie pozwoliło na uzyskanie znacznie mniejszej liczby
reguł — otrzymano 28 reguł. Trzecim algorytmem był algorytm LEM2,
wygenerowano reguły zapewniające również pokrycie 90% obiektów tabeli
wejściowej. W przypadku algorytmu LEM2 otrzymano 38 reguł.

37

(pobrano 08.2015 r.)
J. Bazan, M. Szczuka, RSES and RSESlib-a collection of tools for rough set computations (w:) Rough
Sets and Current Trends in Computing, Springer Berlin Heidelberg. 2001, s. 106-113
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Istotną informacją jest stwierdzenie, iż wejściowa tablica jest niespójna.
Oznacza to, że w tablicy występują obiekty, posiadające takie same cechy
warunkowe, przy różnych wartościach decyzji (te same cechy a różny poziom
makiawelizmu). Każdy z algorytmów radzi sobie z niespójnością, przy czym algorytm
wyczerpujący i LEM2 wprowadzają uogólniony atrybut decyzyjny. Tabela 2
prezentuje ilościową charakterystykę uzyskanych wyników w sposób przyjęty
w eksploracyjnej analizie danych. Parametr Pokrycie określa jaki procent obiektów
w tabeli wejściowej będzie poprawnie klasyfikowany z wykorzystaniem uzyskanego
zbioru reguł. Wsparcie określa liczba obiektów ze zbioru treningowego pasujących
do poprzednika reguły.
Postać wyników i ich interpretacja – wynikami badań są reguły, poniżej
przedstawiona
została
przykładowa
reguła
oraz
jej
interpretacja:
Reguła:(LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) & (PROFESSIONTYPE = MANAGER)
=> (LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[7]) 7
Interpretacja: Reguła stwierdza, że dla obiektów dla których wartość
LEVELOFEDUCATION
jest
równia
WYŻSZE,
i jednocześnie
wartość
PROFESSIONTYPE
jest
równa
MANAGER
można
stwierdzić,
że LEVELOFMACHIAVELLIANISM jest równie WYSOKI, co wspiera 7 obiektów
z wejściowego zbioru danych.
Tabela nr 2: charakterystyka rezultatów eksploracji danych
Algorytm

Liczba
reguł
162

Algorytm
wyczerpujący
Algorytm
28
pokryciowy
Algorytm LEMII
38
Źródło: badania własne

100%

Minimalne
1

Wparcie
Maksymalne
8

Średnie
2

90%

1

8

2,1

90%

1

6

2,6

Pokrycie

Atrybut decyzyjny LEVELOFMACHIAVELLIANISM posiada cztery wartości
symboliczne: NISKI, ŚREDNI, WYSOKI, BARDZO_WYSOKI. Wartości te definiują
klasy decyzyjne. Interesującą charakterystyką uzyskanych wyników jest dystrybucja
reguł pomiędzy klasy decyzyjne, co prezentuje tabela 3.
Tabela nr 3: podział reguł pomiędzy klasy decyzyjne
Algorytm

NISKI

Algorytm wyczerpujący
Algorytm pokryciowy
Algorytm LEMII
Źródło: badania własne

1
Brak
Brak

Klasy decyzyjne
ŚREDNI
WYSOKI
52
2
14

127
25
27

BARDZO
WYSOKI
3
1
2

Reguła wygenerowana na podstawie spójnych obiektów ma przykładową
postać: (PROFESSIONTYPE=MANAGER) => (LEVELOFMACHIAVELLIANISM =
WYSOKI[8]) Atrybut LEVELOFMACHIAVELLIANISM posiada tutaj jedną wartość:
WYSOKI, liczba 8 umieszczona za regułą oznacza wsparcie (ang. support),

465
______________________________________________________________________

wskazujące, że w tablicy wejściowej wystąpiło 8 obiektów pasujących do części
warunkowej reguły.
Reguła wygenerowana dla obiektów niespójnych ma przykładową
postać:(PŁEĆ=KOBIETA) & (PROFESSION = LEKARZ) & (THEAGERANGE = 4150) => (LEVELOFMACHIAVELLIANISM = {NISKI[1], ŚREDNI[3], WYSOKI[3]}) 7
Atrybut LEVELOFMACHIAVELLIANISM jest tutaj uogólnionym atrybutem
decyzyjnym i posiada trzy możliwe wartości: {NISKI, ŚREDNI, WYSOKI}. Konkluzja
takiej reguły jest niejednoznaczna, w przypadku prawdziwości warunków, poziom
makiawelizmu może być NISKI, lub ŚREDNI, lub WYSOKI. Liczba 7 umieszczona
za regułą oznacza wsparcie, wskazujące, że w tablicy wejściowej wystąpiło 7
obiektów pasujących do części warunkowej reguły, z tego 1 miał niską wartość
poziomu makiawelizmu (NISKI[1]), trzy średnią wartość poziomu makiawelizmu
(ŚREDNI[3]), również trzy wysoką wartość poziomu makiawelizmu (WYSOKI[3]).
Zgodnie z oczekiwaniami, liczba reguł uzyskanych dla algorytmu
wyczerpującego kazała się wysoka. Poniżej przedstawiono 8 reguł z 162, wybrane
zostały tylko reguły o najwyższym wsparciu (wsparcie >= 6):
Tabela nr 4: 8 reguł z 162 o najwyższym wsparciu (wsparcie >= 6)

(PROFESSIONTYPE=MANAGER) =>
(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[8]) 8
(PŁEĆ=KOBIETA) & (PROFESSION=LEKARZ) & (THEAGERANGE=41-50)
=> (LEVELOFMACHIAVELLIANISM={NISKI[1],ŚREDNI[3],WYSOKI[3]}) 7
(PŁEĆ=MEŻCZYZNA) & (PROFESSION=LEKARZ) & (THEAGERANGE=41-50)
=> (LEVELOFMACHIAVELLIANISM=
{ŚREDNI[1],WYSOKI[5],BARDZO_WYSOKI[1]}) 7
(LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) & (PROFESSIONTYPE=OTHER)
=> (LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[7]) 7
(PŁEĆ=KOBIETA) & (LEVELOFEDUCATION=ŚREDNIE) & (PROFITPLN =
1001-2000zł)
=> (LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[7]) 7
(PROFESSION=PRAWNIK)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
(PŁEĆ=KOBIETA) & (THEAGERANGE=51-60) & (PROFESSIONTYPE=OTHER)
=> (LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
(PROFESSION=PIELĘGNIARKA) =>
(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
Źródło: badania własne

Algorytm pokryciowy pozwolił na uzyskanie 28 reguł pokrywających
90 przypadków, Należy zwrócić uwagę na pominięcie klasy decyzyjnej wartości
atrybutu decyzyjnego NISKI. Poniżej przedstawiono 12 reguł z 28, wybrane zostały
tylko reguły o najwyższym wsparciu (wsparcie >= 2):
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Tabela nr 5: 12 reguł z 28 o najwyższym wsparciu (wsparcie >= 2)
(PROFESSIONTYPE=MANAGER)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[8]) 8
(PROFESSION=PRAWNIK)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
(PROFESSION=PIELĘGNIARKA)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
(PROFITPLN=10001zł+)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[5]) 5
(THEAGERANGE=60+)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[4]) 4
(PROFESSION=WŁAŚCICIEL_FIRMY)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM =
WYSOKI[2]) 2
(PROFESSION=BARMAN)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[2]) 2
(PROFESSION=RECEPCJONISTKA)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[2]) 2
(PROFESSION=KELNER)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[2]) 2
(PROFESSION=MASAŻYSTA)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[2]) 2
(PROFESSION=KIEROWNIK_SKLEPU)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM =
WYSOKI[2]) 2
(PROFESSION=KSIĘGOWY)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[2]) 2
Źródło: badania własne

Należy zwrócić uwagę na specyfikę działania algorytmu pokryciowego –
algorytm ten w przeciwieństwie do algorytmu wyczerpującego wprowadził daleko
idące uogólnienia, wiążąc poziom makiawelizmu z atrybutem PROFESSION,
w
niewielkiej
liczbie
przypadków
z
atrybutami
PROFESSIONTYPE
i THEAGERANGE.
Algorytm LEMII pozwolił na uzyskanie 38 reguł pokrywających 90 przypadków,
Należy zwrócić uwagę, że i w tym przypadku pominięta została klasa decyzyjna
określona wartością atrybutu decyzyjnego NISKI. Poniżej przedstawiono 12 reguł
z 28, wybrane zostały tylko reguły o najwyższym wsparciu (wsparcie >= 4):
Tabela nr 6: 10 reguł z 28 o najwyższym wsparciu (wsparcie >= 4)
(PŁEĆ=KOBIETA)&(THEAGERANGE=41-50) & (PROFESSION=LEKARZ) &
(LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) & (PROFITPLN=5001-10000zł) &
(PROFESSIONTYPE=FREELANCER)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM
={ŚREDNI[3],WYSOKI[3]}) 6
(PŁEĆ=MEŻCZYZNA)&(THEAGERANGE=41-50) & (PROFESSION=LEKARZ) &
(LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) & (PROFITPLN=5001-10000zł) &
(PROFESSIONTYPE=FREELANCER)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM={ŚREDNI[1],
WYSOKI[5]}) 6
(PŁEĆ=KOBIETA) & (PROFESSIONTYPE=OTHER) &
(LEVELOFEDUCATION=ŚREDNIE) & (PROFITPLN=10012000zł)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
(PŁEĆ=KOBIETA) & (LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) &
(PROFESSIONTYPE=MANAGER)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
(PŁEĆ=KOBIETA) & (PROFESSIONTYPE=OTHER) & (THEAGERANGE=5160)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[6]) 6
(PŁEĆ=KOBIETA) & (PROFESSION=STUDENT) & (LEVELOFEDUCATION=ŚREDNIE)
& (THEAGERANGE=21-30) & (PROFITPLN=0-1000zł) &
(PROFESSIONTYPE=STUDENT)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM =
{ŚREDNI[1],WYSOKI[4]}) 5
(PŁEĆ=KOBIETA) & (LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) &
(PROFESSIONTYPE=FREELANCER) &
(PROFESSION=PIELĘGNIARKA)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[5]) 5
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(PŁEĆ=MEŻCZYZNA) & (LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) &
(PROFESSIONTYPE=FREELANCER) & (PROFITPLN=5001-10000zł) &
(PROFESSION=PRAWNIK)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[5]) 5
(PŁEĆ=KOBIETA) & (PROFESSIONTYPE=OTHER) & (PROFITPLN=0-1000zł) &
(LEVELOFEDUCATION=ZAWODOWE)=>(LEVELOFMACHIAVELLIANISM =
WYSOKI[4]) 4
(PŁEĆ=MEŻCZYZNA) & (LEVELOFEDUCATION=WYŻSZE) &
(PROFESSIONTYPE=FREELANCER)&(PROFESSION=SĘDZIA) =>
(LEVELOFMACHIAVELLIANISM=WYSOKI[4]) 4
Źródło: badania własne

Dyskusja
Eksploracyjna analiza danych pozwoliła na uzyskanie trzech zbiorów reguł
opisujących zależności pomiędzy atrybutami opisującymi zmienne niezależne oraz
trybutem warunkowym, reprezentującym zmienną zależną.
Pierwszy zbiór wynikowych reguł, zapewniający pełne pokrycie danych
wejściowych, zawierał dużą liczbę reguł (85 reguł, co stanowi 52% ogółu reguł)
ze wsparciem o wartości 1. Oznacza to, że reguły takie są dedykowane dla
pojedynczych przypadków występujących w danych wejściowych. Reguły
o najwyższym wsparciu (7 i 8 obiektów) pozwalają na stwierdzenie, wysoki poziom
makiawelizmu stwierdzono w przypadku: managerów, osób o wyższym
wykształceniu oraz kobiet o wykształceniu średnim o zarobkach z przedziału 10012000 zł.
Poziom średni, wysoki lub bardzo wysoki stwierdzono u mężczyzn będących
lekarzami, w wieku 41-50 lat. U kobiet lekarzy w tym samym wieku wynik jest
podobny, lecz mniej ostry, wyniki wskazują na nasilenie makiawelizmu na poziomie
niskim, średnim lub wysokim.
Drugi zbiór wynikowych reguł, zapewniający 90% pokrycia danych
wejściowych, zawierał wyraźnie mniejszą liczbę reguł, w tym 12 reguł (co stanowi
42% ogółu reguł) ze wsparciem o wartości 1. Wykorzystany algorytm pokryciowy
dokonał wyraźnych uogólnień, w ramach których podstawowym czynni
Czynnikiem warunkującym poziom makiawelizmu był zawód, Tylko jedna reguła
wiązała poziom makiawelizmu z zarobkami, jedna z wiekiem, i jedna z typem
zawodu. Reguły o najwyższym wsparciu (4-8 obiektów) pozwalają na stwierdzenie,
wysoki poziom makiawelizmu stwierdzono w przypadku:
managerów, prawników; osób po sześćdziesiątce oraz osób o zarobkach ponad
10 tyś zł.
Trzeci zbiór wynikowych reguł, zapewniający 90% pokrycia danych
wejściowych, zawierał pośrednią liczbę reguł, w tym 15 reguł (co stanowi 39% ogółu
reguł) ze wsparciem o wartości 1. Wykorzystany algorytm LEMII wyraźnie ograniczył
liczbę reguł w stosunku do algorytmu wyczerpującego, w stosunku do algorytmu
pokryciowego uzyskano jednak reguły bardziej szczegółowe. Według otrzymanych
reguł, istotnym czynnikiem warunkującym poziom makiawelizmu była płeć, zawód,
wykształcenie, rzadziej wiek, poziom dochodów. Reguły o najwyższym wsparciu
(4-8 obiektów) są szczegółowe i trudno wskazać proste, syntetyczne podsumowanie
pozwalające na stwierdzenie wysokiego poziom makiawelizmu.
Opracowane reguły posłużyły do opracowania prostego klasyfikatora,
pozwalającego na określenie poziomu makiawelizmu dla nowych obiektów.
Działanie klasyfikatora było zależne wprost od wykorzystanej metody generacji
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reguł. Jakość klasyfikacji przebadano wykorzystując dziesięciokrotną walidację
krzyżową, dzieląc wejściowy zbiór obiektów na część treningową i testową. Biorąc
pod uwagę cel badań, którym była praktyczna weryfikacja koncepcji zastosowania
eksploracji danych dla zagadnienia określania przewidywanego poziomu
makiawelizmu, uzyskane rezultaty okazały się pozytywne i obiecujące. Niestety,
liczba obiektów w dostępnym zbiorze danych była stosunkowo niewielka. Zatem
wyniki uzyskanych eksperymentów należy traktować z dużą ostrożnością.
Uzyskanie wiarygodnych rezultatów wymaga powtórzenia eksperymentów
na większej ilościowo grupie obiektów. Rodzi to określone problemy związane
z pozyskaniem danych źródłowych. Są one dwojakiego rodzaju.
Pozyskanie odpowiednio reprezentatywnej próbki danych jest oczywistym
problemem samym w sobie. Jednak oprócz niedostatecznej liczebności testowego
zbioru danych, uważnego rozważenia wymaga zogniskowanie docelowej grupy
analizowanych osób. Próba pozyskania danych obejmujących niejednorodna
wewnętrznie grupę testową spowoduje odwzorowanie owej niejednorodności
w danych, a co za tym idzie, może wpłynąć istotnie na wyniki analiz eksploracyjnych.
Zogniskowanie pozyskiwania danych na wąsko określonej, spójnej grupie
o zadawalającej liczebności, pozwoli na uzyskanie wiarygodniejszych rezultatów.
Drugim problemem jest dobór technicznych środków pozyskiwania danych. Wydaje
się, że metoda badania ankietowego realizowanego via system Internetowy pozwoli
uzyskać właściwą dostępność badania, potencjalną masowość, jak również ułatwi
pozyskanie wiarygodnych danych źródłowych, ze względu na anonimowość
wprowadzanych informacji.
Podsumowanie
Wykorzystanie eksploracyjnej analizy danych przedstawione w tej pracy miało
charakter eksperymentalny. Ukierunkowana jest ona na badanie związków
wieloatrybutowych, zakładanym celem jest uzyskanie reguł, próbujących opisać
prawidłowości wykryte w danych. Ze względu na pilotażowy charakter badań
i eksperymentalne wykorzystanie analizy eksploracyjnej, jest jeszcze za wcześnie
wnioskować o pełnej użyteczności i skuteczności analizy eksploracyjnej jako
narzędzia badawczego w rozważanej dziedzinie, jednak pierwsze rezultaty
pozwalają na stwierdzenie, że celowym jest kontynuowanie badań. Wykryte reguły
pozwalają na zbudowanie klasyfikatora, pozwalającego na zautomatyzowaną ocenę
spodziewanego poziomu makiawelizmu na podstawie wybranych zmiennych.
Opracowanie klasyfikatora na podstawie zogniskowanego badania pozwoli
na zastosowanie go szeregu działań, w których istotna jest, lub może być, ocena
poziomu makiawelizmu osób. Może mieć to szczególne znaczenie w dziedzinach
związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Pomoże rozpoznać oszusta
i uwzględnić jego strategię – osobę z wysokim natężeniem cechy makaiawlistycznej,
ale nie koncentrując się na symptomach.
Streszczenie
Eksploracyjna analiza danych (data mining) jest stosowanym narzędziem
w różnych dziedzinach, w tym w naukach społecznych. Jednak autorzy pracy nie
znaleźli udokumentowanych badań wskazujących na wykorzystanie metod takiej
analizy w problematyce oceny nasilenia makiawelizmu. Niniejsza praca stanowi
próbę oceny użyteczności analizy eksploracyjnej w badanym obszarze. Źródłowe
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dane zawierają niejawnie wyrażoną wiedzę na temat nasilenia makiawelizmu
w grupie objętej prepilotażowymi badaniami. Te niejawne informacje badane mogą
być metodami statystycznymi. Jednak eksploracja danych pozwolić może
na wydobycie ukrytej wiedzy zapisanej w danych, wyrażonej jawnie w postaci reguł
decyzyjnych. Reguły te stanowią uogólnioną wiedzę na temat kształtowanie się
makiawelizmu w analizowanej próbce. Wykryte reguły pozwolą na zbudowanie
w klasyfikatora, pozwalającego na zautomatyzowaną ocenę spodziewanego
poziomu makiawelizmu na podstawie wybranych zmiennych, przyjętych
w badaniach.
Słowa klucze: makiawelizm, komunikacja społeczna, komunikacja
interpersonalna, klasyfikator makiawelizmu, teoria zbiorów przybliżonych (rough set
theory), wnioskowanie indukcyjne
Summary
The data mining (rough set theory) is a tool used in many different fields, social
sciences included. However the authors of this paper were not able to find any
documented research utilizing this tool as a mean to analyse the problem of the
Machiavellianism level assessment. This paper attempts at assessing usefulness
of the data mining in this field. The source data includes ambiguously phrased
information about the Machiavellianism level in the group chosen for the pre-trial
research. Those ambiguous information might by analysed by statistical methods.
However through the data mining process it might be possible to retrieve the hidden
information from data which is expressed in the explicit decision rules. Those rules
inducted from the data describe the general knowledge about the Machiavellianism
level detected within the analysed data. They will allow us to build a classifier, which
will be able to support the evaluation of the expected Machiavellianism level, basing
on the variables selected in the currently realized research.
Key words: classifier of machavellianism, machiavellianism, inductive
reasoning; rough set theory, social communication
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STAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI RODZICÓW Z ZAKRESU UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY DZIECIOM W PRZYPADKU BEZDECHU,
ZAKRZTUSZENIA I ZATRZYMANIA KRĄŻENIA

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych warunków istnienia i rozwoju
każdego społeczeństwa. Ogromną rolę w zmniejszeniu umieralności i stopnia
uszkodzenia zdrowia ma zapobieganie sytuacjom zagrożenia, sprawne działanie
systemu ratownictwa oraz właściwe udzielanie pierwszej pomocy przez świadków
zdarzenia.
Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było bezpieczne, stara się stwarzać
idealne warunki do rozwoju. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować
wzrost zainteresowania tematem pierwszej pomocy wśród rodziców. Coraz większą
popularnością cieszą się szkoły rodzenia, w których również analizowane są
zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy. Związane jest to z zapotrzebowaniem
na zwiększenie umiejętności i odpowiedzialności związanych z życiem własnego
dziecka oraz stwarzaniem mu poczucia bezpieczeństwa w każdej sferze życia.
Ponadto organizowane są bezpłatne szkolenia dla rodziców z tego właśnie zakresu.
Ze statystyk wynika, że 40 proc. wszystkich wypadków z udziałem dzieci następuje
w domu. W domu, który kojarzy się z bezpieczeństwem. Dane Unicefu pokazują, że
w 2009 w Polsce ponad 33 tys. dzieci w wieku 0-4 lat i ponad 35 tys. miedzy 5 a 9
rokiem życia uległo wypadkom właśnie tam.1 Świadkami zdarzenia są w większości
przypadków rodzice, bądź inni opiekunowie. I to właśnie w ich rękach znajduję się
los ich dzieci.
Każda sytuacja zagrożenia życia dziecka niesie ze sobą ogromny niepokój
i stres ze strony rodziców, czy opiekunów. Zdarza się, że jest to przyczyną wielu
błędnych decyzji. Panika rodziców udziela się także dziecku i dodatkowo może
utrudniać postępowanie ratunkowe. Strach, który się pojawia wynika najczęściej
z braku wiedzy i umiejętności.
Praca napisana jest w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne Europejskiej
Rady Resuscytacji ogłoszone 18 października 2010 roku. Są one kontynuacją
Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2000 i 2005 roku i tak jak poprzednie,

1

Polski Komitet Narodowy UNICEF, Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki. Warszawa 2013, s. 53
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kierowane są do wszystkich osób, którym szczególnie zależy na poprawie
przeżywalności w sytuacjach zagrożenia życia.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym pierwszą pomocą nazywamy zespół czynności podejmowanych w celu
ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez
osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem
udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów
leczniczych.2 Są to wszystkie czynności, które rodzice i opiekunowie są w stanie
podjąć bezprzyrządowo, bądź z użyciem ogólnodostępnych materiałów
medycznych, do czasu przybycia wykwalifikowanej pomocy medycznej.
Chcąc się zagłębić w udzielanie pierwszej pomocy istotą jest zrozumienie
„łańcucha przeżycia” oraz tego, co on określa. Koncepcję łańcucha przeżycia
opracował w latach 60. XX wieku F.W. Ahnefeld. Składają się na niego cztery
ogniwa, których celem jest ratowanie poszkodowanego. Uważana jest ona
za kluczową koncepcję w medycynie ratunkowej. Jego elementami składowymi są:
wczesne rozpoznanie stanu nagłego oraz wezwanie służb ratowniczych, wczesna
resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wczesna defibrylacja i szybkie wdrożenie
zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych 3,4. Wszystkie ogniwa tworzą
kompleksowe działania ratunkowe. Zerwanie choćby jednego z nich spowoduje
zerwanie łańcucha, a tym samym oddalenie się od celu głównego. Należy
podkreślić, że każde ogniwo łańcucha jest tak samo ważne.
Czynnik, który jest dla działalności ratownictwa medycznego kluczowy, to czas,
a jego zakres wyznacza tzw. „złota godzina". Jest to czas, w którym pacjent powinien
zostać wyprowadzony ze wstrząsu lub, jeśli wymaga operacji, znaleźć się na stole
operacyjnym. Pamiętajmy jednak, że czas „złotej godziny" nie liczy się od momentu
dotarcia zespołu do pacjenta, lecz od chwili wystąpienia zagrożenia. W pierwszej
pomocy bardzo ważnym terminem są tzw. "statystyczne 4 minuty". Według definicji
jest to okres czasu po nagłym zatrzymaniu krążenia do momentu wystąpienia
pierwszych nieodwracalnych uszkodzeń w mózgu.5 Trzeba podkreślić, że przyjazd
zawodowych służ ratowniczych na miejsce zdarzenia zajmuje zazwyczaj kilkakilkanaście minut. Dlatego też to pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia ma wielkie
znaczenie w całym łańcuch przeżycia poszkodowanego. Należy zauważyć, że aż 3
z 4 składowych łańcucha wykonywanych jest zazwyczaj przez osoby postronneświadków zdarzenia. To od ich gotowości do udzielania pierwszej pomocy i poziomu
edukacji w tym zakresie zależy to, czy poszkodowany będzie miał w ogóle szansę
trafienia pod opiekę wykwalifikowanej pomocy medycznej.
Udzielanie pierwszej pomocy własnemu dziecku w stanie bezpośredniego
zagrożenia życia nie jest proste. Można powiedzieć, że nawet przy doskonałym
przygotowaniu merytorycznym i praktycznym, w życiu rodzica może okazać się
najtrudniejszym i najcięższym doświadczeniem. Trzeba pamiętać jednak, że
poczucie strachu wynika najczęściej z braku wiedzy. Zazwyczaj pierwszą reakcją
rodzica jest panika, wynikająca z braku umiejętności postępowania w sytuacji
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
M. Błachnio, G. Bączek, E. Dmoch-Gajzlerska, Potrzeby edukacyjne rodziców w zakresie pierwszej
pomocy, „Położna Nauka i Praktyka”. 2014, nr 4 (28), s. 8-9
4
A. Rasmus, A. Rokosz, W. Olczyk, M. Krawczyk, Łańcuch ratunkowy-kluczowa koncepcja w medycynie
ratunkowej, „Medycyna Intensywna i Ratunkowa”. kwiecień 2005, s. 195-199
5
L. Brongel, Złota godzina. Czas życia, czas śmierci. Kraków 2007, s. 85-90
2
3
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newralgicznej. Żelazną zasadą udzielenia jakiejkolwiek pomocy jest zachowanie
spokoju. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy wiadomo co należy robić w danej sytuacji.
Gdy zdarzy się wypadek świadek powinien odruchowo działać i wiedzieć, w jaki
sposób szybko ocenić stan poszkodowanego oraz w miarę możliwości
zaproponować postępowanie, które zwiększy do maksimum jego szanse przeżycia.
Szybkie i skuteczne udzielanie pierwszej pomocy jest szczególnie ważne, kiedy
osobą poszkodowaną jest dziecko.
Wszyscy rodzice i opiekunowie powinni zdawać sobie sprawę, że do
zakrztuszenia, bezdechu czy zatrzymania krążenia u dzieci może dojść zawsze
i wszędzie, niezależnie od sytuacji i miejsca, w którym się znajdują. Opiekun
powinien być zawsze gotowy do udzielenia pomocy.
Idealnym rozwiązaniem byłoby gdyby program resuscytacji niemowląt został
włączony do programu opieki nad rodzicami prowadzonego przez położne
środowiskowo-rodzinne. Położna jest postrzegana jako osoba, która ma największą
rolę w promocji zdrowia.6 Ponadto sprawuje opiekę nie tylko nad kobietą ale nad
całą jej rodziną. Jako uczestnicy takiego szkolenia powinni być brani pod uwagę
także partnerzy, osoby opiekujące się, dziadkowie, gdyż dla niektórych rodziców
potrzeba szybkiego powrotu do pracy oznacza, że ich dziecko będzie przebywało
pod opieką innych osób.
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy stanowi obowiązek prawny i moralny
każdego człowieka. W polskim kodeksie karnym w artykule 164 czytamy: „Kto
człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”. 7 Należy zdawać sobie sprawę z tego,
że ratowanie życia drugiego człowieka jest jego obowiązkiem, a nie jedynie dobrą
wolą.
Dorośli są chętni do nauki, kiedy wiedzą, dlaczego potrzebują szkolenia,
a zagadnienia skupione są na rozwiązywaniu realnych problemów, które zdarzają
się w codziennym życiu. Jeśli więc rodzice zdadzą sobie sprawę z tego, że bezdech,
zakrztuszenie, czy zatrzymanie krążenia może zdarzyć się nie tylko innym
niemowlętom lub dzieciom, ale także ich własnym dzieciom, to ich motywacja do
nauki będzie wzrastała. Dlatego też, potrzebna jest osoba, która będzie potrafiła nie
tylko zaszczepić w rodzicach chęć zdobywania umiejętności z zakresu pierwszej
pomocy, ale także profesjonalnie przekazać wiedzę z tego zakresu. Szkolenia takie
mogłyby odbywać się indywidualnie bądź grupowo, w trakcie ciąży lub po porodzie.
Ważne jest, by umożliwić wszystkim rodzicom uczestnictwo w kursach
podtrzymywania życia swoich dzieci. Pomogłoby to zwiększyć poczucie pewności
i wiary we własne siły podczas opieki nad nimi, a ponadto dałoby nadzieję na
poprawę rokowania dla wszystkich niemowląt i dzieci.

G.Warwood, Nauka resuscytacji dla rodziców (w:) Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza.
Warszawa 2012, s. 219
7
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Art. 164, s. 80
6
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Cel pracy
Celem niniejszej pracy było określenie stanu wiedzy i umiejętności rodziców
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom w przypadku bezdechu,
zakrztuszenia i zatrzymania krążenia. Praca pokazuje również, skąd opiekunowie
czerpią wiedzę o pierwszej pomocy, czy jest ona dla nich istotna i czy chcieliby ją
dalej zgłębiać.
Materiał i metody
W badaniu wzięli udział rodzice przebywający w przychodni i punkcie szczepień
z dziećmi, a także kobiety ciężarne w poradni ginekologicznej w przychodni
Górzyskowo w Bydgoszczy.
W badaniu wykorzystana została ankieta konstrukcji własnej, która stanowiła
metodę pozyskiwania informacji. Ankieta składała się z 22 pytań, w tym 21 pytań
zamkniętych i 1 pytania otwartego.
Na przeprowadzenie sondażu diagnostycznego uzyskano zgodę dyrektora
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Górzyskowo w Bydgoszczy
oraz zgodę Komisji Bioetyki UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
nr KB 549/2014.
Przebywający w przychodni rodzice, oraz kobiety ciężarne w poradni
ginekologicznej, zostali poinformowani przez pielęgniarki/położne o możliwości
wzięcia udziału w badaniu. Ankiety znajdowały się na stolikach w poczekalni i były
ogólnodostępne dla osób, które dobrowolnie wyraziły chęć przystąpienia do
badania. Wypełnione ankiety gromadzone były w specjalnie do tego celu
przygotowanej urnie, znajdującej się w miejscach gdzie można było otrzymać
ankietę do wypełnienia, tj. na stolikach w poczekalni.
Analizie statystycznej poddano wyniki badań oceniających stan wiedzy
i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. W celu
weryfikacji postawionych hipotez zastosowano test χ2 chi-kwadrat, który miał na celu
ustalenie zależności statystycznej pomiędzy badanymi cechami. Jako miarodajny
przy sprawdzeniu hipotez był przyjęty poziom istotności p = 0,01, dla którego podano
wartości krytyczne. Przy p < 0,01 różnica jest uznawana za statystycznie istotną.
Wyniki badań
Charakterystyka grupy badawczej
Liczba respondentów wynosiła 100, w tym 50% stanowiły kobiety i 50%
mężczyźni. Do badania przystąpiły osoby, których wiek mieści się w przedziale
20-50 lat, z czego 39% stanowiły osoby w przedziale wieku 20-30 lat, 47% osoby
w przedziale 31-40 lat i 14% osoby w przedziale 41-50 lat. Wśród badanych 52%
stanowią osoby z wykształceniem wyższym, 26% osoby z wykształceniem średnim,
20% osoby z wykształceniem zawodowym i 2% z podstawowym.
Wśród respondentów 15% stanowią osoby oczekujące pierwszego dziecka,
34% posiada jedno dziecko, 40% dwójkę dzieci i 11% posiada trójkę lub więcej
dzieci.
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Wyniki
Osoby biorące udział w badaniu zapytano o ocenę swojej wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy dziecku. Rozkład odpowiedzi przedstawia się
następująco:
Rycina nr 1: ocena rodziców na temat własnego poziomu wiedzy na temat udzielania
pierwszej pomocy dziecku

4% respondentów oceniło stan swojej wiedzy jako bardzo dobry, 46% jako
dobry, 44% jako dostateczny, a 6% stwierdziło, że nie posiada wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy dziecku.
Na pytanie jak oceniasz swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dziecku, odpowiedzi badanych przedstawiały się następująco:
Rycina nr 2: ocena rodziców na temat własnego poziomu umiejętności z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dziecku
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2% respondentów oceniło swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dziecku jako bardzo dobre, 46% jako dobre, 44% jako dostateczne, a 8%
stwierdziło, że nie posiada umiejętności z tego zakresu.
Rozkład odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo kiedykolwiek w zajęciach
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku i gdzie odbyły się te zajęcia, rysuje
się następująco:
Rycina nr 3: miejsce odbywania zajęć z udzielania pierwszej pomocy dziecku

Z powyższego wykresu wynika, że większość ankietowanych osób – 41% nie
uczestniczyło w ogóle w zajęciach z udzielania pierwszj pomocy dziecku, 26%
odbyła szkolenie w miejscu pracy, 19% na studiach/w szkole, 7% uczestniczyło
w dodatkowych kursach, 5% osób pogłębiło wiedzę na temat pierwszej pomocy
w szkole rodzenia, a 2% w innym miejscu.
Na pytanie, skąd czerpiesz wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy
dziecku, odpowiedzi rysowały się następująco:
Rycina nr 4: źródła wiedzy rodziców na temat udzielania pierwszej pomocy dziecku
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Z powyższego wykresu wynika, że największy procent rodziców, czyli 58%
czerpie swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy dziecku z Internetu.
Najmniej 19% informacje w tym zakresie zdobywa z podręczników. 16%
respondentów nie interesuje się tą tematyką i nie korzysta z żadnych źródeł
pozyskiwania informacji na temat pierwszej pomocy.
Aby móc ocenić stan wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu udzielania
pierwszej pomocy u dzieci, należy najpierw wyznaczyć do tego celu jakieś progi.
Tabela nr 1: ocena stanu wiedzy i umiejętności rodziców na podstawie progów
procentowych (opracowanie własne)
Stan wiedzy i umiejętności

Próg procentowy

Bardzo dobry

91-100%

Dobry

71-90%

Dostateczny

51-70%

Niewielki

50% i poniżej

Zadawane pytania w ankiecie miały również na celu sprawdzenie stanu wiedzy
i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom
w przypadku bezdechu, zakrztuszenia i zatrzymania krążenia. Ogólna liczba
odpowiedzi w tych pytaniach wynosiła 800, natomiast prawidłowo udzielonych
odpowiedzi jest 392. Procent prawidłowych odpowiedzi powyższych 8 pytań
prezentuje się następująco:
Rycina nr 5: procent prawidłowych odpowiedzi udzielanych przez rodziców na temat
udzielania pierwszej pomocy

Z powyższego wykresu wynika, że respondenci udzielili zaledwie 49%
prawidłowych odpowiedzi. Porównując tą wartość z wyznaczonymi progami,
wychodzi, iż poziom wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej
pomocu dzieciom w przypadku bezdechu, zakrztuszenia i zatrzymania krążenia
oceniony został na: niewielki.
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1. Czy stan wiedzy rodziców na temat pierwszej pomocy dzieciom ma związek
z płcią?
Rycina nr 6: procent prawidłowych odpowiedzi udzielanych przez kobiety i przez
mężczyzn

Z powyższego wykresu wynika, że nieznacznie więcej prawidłowych
odpowiedzi udzielały kobiety. Na poziomie istotności wynoszącym 0,01 można
potwierdzić hipotezę H0, która mówi, że zmienne są niezależne. Pomiędzy badanymi
zmiennymi nie istnieje zależność stochastyczna, co potwierdza wartość statystyki
chi-kwadrat 2 wynosząca 2,05 oraz wartość krytyczna 2(r-1)(k-1) równa 6,63. Poziom
istotności dla badanej zależności wynosi 0,152.
Na tej podstawie można stwierdzić, że płeć nie wpływa na stan wiedzy
i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku.
2. Czy stan wiedzy rodziców na temat pierwszej pomocy dzieciom ma związek
z wiekiem?
Rycina nr 7: procent prawidłowych odpowiedzi udzielanych przez rodziców w trzech
grupach wiekowych
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Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielały osoby w przedziale wiekowym 3140 lat. Najmniej rodzice w najstarszej grupie wiekowej 41-50 lat.
Obliczona wartość statystyki chi-kwadrat 2 wynosi 95,38, natomiast odczytana
z tabeli wartość krytyczna rozkładu chi-kwadrat 2(r-1)(k-1) (dla przyjętego poziomu
istotności 0,01 oraz dla 2 stopni swobody) wynosi 9,21. W związku z czym można
odrzucić hipotezę H0, która mówi, że zmienne są niezależne. Pomiędzy badanymi
zmiennymi istnieje zależność stochastyczna: stan wiedzy rodziców ma związek
z wiekiem.
3. Czy stan wiedzy rodziców na temat pierwszej pomocy dzieciom ma związek
z wykształceniem?
Rycina nr 8: procent prawidłowych odpowiedzi udzielanych przez rodziców
w zależności od wykształcenia

Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielały osoby z wykształceniem wyższym,
nastepnie osoby z wykształceniem średnim, zawodowym, a najmniej osoby
z wykształceniem podstawowym.
Analiza statystyczna chi-kwadrat pozwala zauważyć zależność pomiędzy
wykształceniem, a stanem wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
Obliczona wartość statystyki chi-kwadrat 2 wynosi 168,62, natomiast odczytana
z tabeli wartość krytyczna rozkładu chi-kwadrat 2(r-1)(k-1) (dla przyjętego poziomu
istotności 0,01 oraz dla 3 stopni swobody) wynosi 11,34. Poziom istotności dla
badanej zależności znajduje się poniżej 0,01. W związku z czym można odrzucić
hipotezę H0, która mówi, że zmienne są niezależne. Pomiędzy badanymi zmiennymi
istnieje zależność stochastyczna.
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4. Czy stan wiedzy rodziców na temat pierwszej pomocy dzieciom ma związek
z liczbą posiadanych dzieci?
Rycina nr 9: procent prawidłowych odpowiedzi udzielanych przez rodziców
w zależności od liczby posiadanych dzieci

Na poziomie istotności wynoszącym 0,01 można potwierdzić hipotezę H 0, która
mówi, że zmienne są niezależne. Pomiędzy badanymi zmiennymi nie istnieje
zależność stochastyczna, co potwierdza wartość statystyki chi-kwadrat 2
wynosząca 6,6714 oraz wartość krytyczna 2(r-1)(k-1) równa 11,34. Poziom istotności
dla badanej zależności wynosi 0,083. Stan wiedzy rodziców z zakresu udzielania
pierwszej pomocy dzieciom nie jest więc zależny od liczby posiadanych dzieci.
Wnioski
1. Stan wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dzieciom w przypadku bezdechu, zakrztuszenia i zatrzymania krążenia jest
niewielki, gdyż w badaniu udzielono mniej niż połowę prawidłowych
odpowiedzi.
2. Płeć nie wpływa na stan wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu udzielania
pierwszej pomocy dziecku.
3. Stan wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dzieciom ma związek z wiekiem. Najwięcej poprawnych odpowiedzi
udzielały osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat.
4. Istnieje zależność pomiędzy wykształceniem rodziców, a stanem wiedzy
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Najwyższym poziomem
wiedzy i umiejętności charakteryzują się osoby z wykształceniem wyższym.
5. Stan wiedzy rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom nie
jest zależny od liczby posiadanych dzieci.
6. Zdecydowana większość rodziców (90%) ocenia stan swoich umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom jako dobry bądź
dostateczny.
7. Rodzice wykazują chęć edukacji, gdyż znaczna liczba rodziców (81%)
chciałaby wziąć udział w kursie z udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
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8. Pracownicy służby zdrowia są źródłem pozyskiwania wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy dzieciom tylko dla niewielkiej części rodziców
(5%). Dla większości opiekunów (58%), główne źródło stanowi Internet.
Omówienie wyników
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że stan
wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom
w przypadku bezdechu, zakrztuszenia i zatrzymania krążenia jest niewielki, gdyż
w badaniu udzielono mniej niż połowę prawidłowych odpowiedzi. Taki stan wiedzy
wśród opiekunów jest niedopuszczalny, ponieważ nieznajomość podstawowych
zasad może zagrozić życiu i zdrowiu dziecka.
Zdecydowana większość rodziców ocenia swoją wiedzę oraz umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom na dobry bądź dostateczny.
Zaledwie kilka procent rodziców oceniło swoją wiedzę na bardzo dobry, a 8%
badanych rodziców w samoocenie stwierdziło, że nie posiada w ogólne umiejętności
z ratowania życia dzieci.
Aż 41% rodziców nie uczestniczyło nigdy w zajęciach z udzielania pierwszej
pomocy dzieciom. Pozostała część respondentów zdobywała wiedzę z zakresu
udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy (26%), na studiach/ w szkole (19%),
na dodatkowych kursach (7%), oraz w szkole rodzenia (5%).
99% twierdzi, że ważne jest, by posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu
ratowania życia dziecka. Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice
w zdecydowanej większości (81%) chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dzieciom poprzez uczestnictwo w kursie.
Wśród osób, które znalazły się w sytuacji, gdzie należało udzielić pierwszej
pomocy dziecku zdecydowana większość potrafiła pomóc (76%), jednak 9%
rodziców nie wiedziało co robić, a 15% sparaliżował strach i pomimo chęci, nie
udzieliło pomocy.
Badania wskazują na to, że duża część rodziców posiada przedawnioną wiedzę
z zakresu pierwszej pomocy. Ponad 30% respondentów wskazała schemat
postępowania RKO u dzieci, który jest nieaktualny od wielu lat. Potwierdza to
konieczność systematycznego aktualizowania zdobytej wiedzy.
Wiedza rodziców na temat bezdechu występującego u dzieci jest niewielka.
Ponad połowa (52%) z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest bezdech,
a tylko 58% wie co należy robić w sytuacji jego wystąpienia u dziecka.
Streszczenie
Bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych warunków istnienia i rozwoju
każdego społeczeństwa. Ogromną rolę w zmniejszeniu umieralności i stopnia
uszkodzenia zdrowia ma zapobieganie sytuacjom zagrożenia, sprawne działanie
systemu ratownictwa oraz właściwe udzielanie pierwszej pomocy przez świadków
zdarzenia.
W badaniu wzięli udział rodzice przebywający w przychodni i punkcie szczepień
z dziećmi, a także kobiety ciężarne w poradni ginekologicznej w przychodni
Górzyskowo w Bydgoszczy. Badaniem objęto 100 respondentów.
Z przeprowadzonych badań wynika, że stan wiedzy i umiejętności rodziców
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom w przypadku bezdechu,
zakrztuszenia i zatrzymania krążenia jest niewielki, gdyż w badaniu udzielono mniej
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niż połowę prawidłowych odpowiedzi. Rodzice jednak wykazują chęć edukacji, gdyż
znaczna liczba rodziców (81%) chciałaby wziąć udział w kursie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy dzieciom.
Słowa klucze: pierwsza pomoc, dziecko, bezdech, zakrztuszenie, zatrzymanie
krążenia
Summary
Safety is the one of the basic conditions for the existence and development
of any society. An enormous role in reducing mortality and the degree of health
damage has the prevention of danger situations, efficient operation of the emergency
system and appropriate first aid by witnesses of the event.
The study was attended by parents staying at the clinic and the vaccination area
with children and pregnant women in outpatient gynecological clinic Górzyskowo
in Bydgoszcz. The study involved 100 respondents.
The study shows that the knowledge and skills of parents (on the field of first
aid to children with the event of apnea, choking and cardiac arrest) is low. Study
participants gave less than half of the correct answers. Parents, however, show
a willingness to education, because a significant number of parents (81%) would like
to take a course of first aid for children.
Key words: first aid, child, apnea,choking,cardiac arrest
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Justyna MROTEK
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku
Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
POSTAWY MŁODZIEŻY PEŁNOSPRAWNEJ WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W KONTEKŚCIE INTEGRACJI OSÓB ZRÓŻNICOWANYCH
SPRAWNOŚCIOWO

Wprowadzenie
Słowo postawa jest określeniem wieloznacznym, co wynika z posługiwania się
tym terminem w wielu dziedzinach nauki (filozofii, socjologii, anatomii i psychologii).
W niniejszym opracowaniu najistotniejsze znaczenie będzie miało odwołanie się do
psychologicznej teorii postaw. W psychologii zwraca się również uwagę na pojęcie
nastawienia, które określane jest jako pewien stan przygotowania do określonego
reagowania(spostrzegania, rozwiązywania zadania, działania). Stan ten ma wpływ
ułatwiający na wystąpienie tego reagowania. Nastawienie jest wynikiem uprzednich
doświadczeń – spostrzegania pewnych przedmiotów czy symboli, rozwiazywania
zadań w określony sposób, wykonywania określonych czynności motorycznych. Od
pojęcia nastawienia jest już tylko jeden do krok do pojęcia postawy (Mądrzycki1).
Postawę można rozpatrywać jako wewnętrzną relację poszczególnych
składników, które tworzą jej strukturę. Mądrzycki2 w następujący sposób
charakteryzuje zasadnicze komponenty postawy:
1. W skład komponentu poznawczego postawy mogą wchodzić informacje
dotyczące przedmiotu postaw, przekonania, przypuszczenia lub wątpienia
itp.Zasadniczą rolę w tym komponencie pełnią przekonania, określane jako
intelektualny stan pewności o realności lub słuszności pewnego stanu
rzeczy. Przekonania zawierają aspekt oceniający. W skład określonej
postawy wchodzi zwykle szereg przekonań.
2. Z postawami wiążą się także różnorodne uczucia, takie jak radość, zachwyt,
szacunek, współczucie i ich przeciwieństwa. Poszczególne cechy czy
aspekty przedmiotu postawy mogą wywoływać mniej lub bardziej odmienne
uczucia. W skład postawy wchodzą przede wszystkim tzw. uczucia wyższe
(uczucia moralne estetyczne, religijne, uczucia towarzyszące procesom
intelektualnym). Uczucia wyższe związane są z potrzebami wyższymi,
społeczno-psychicznymi, są jednym z subiektywnych przejawów tych
potrzeb. Potrzeby wyższe przejawiają się w motywach, życzeniach,
pragnieniach, dążeniach.
3. W skład postawy wchodzą ponadto reakcje mimiczne, pantomimiczne,
wokalne, werbalne i działania – stanowią one komponent behawioralny.
Ze względu na treść reakcje behawioralne można podzielić na werbalne
i niewerbalne. Typową forma reakcji są opinie. Opinię można określić jako
względnie stałą i świadomą odpowiedź słowną na postawione pytanie
dotyczące określonego przedmiotu czy sytuacji. Opinii nie należy
1
2

T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa 1977, s. 11
Ibidem, s. 22-23
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utożsamiać z przekonaniem, gdyż nie zawsze wyraża przekonanie, może
wyrażać również przypuszczenie, wątpienie. Opinia odzwierciedla nie tylko
poznawczą stronę postawy ale także jej stronę uczuciowo-motywacyjną:
uczucia, życzenia, pragnienia, dążenia. Kolejnym zasadniczym elementem
komponentu behawioralnego jest działanie. Działanie to aktywność
zorganizowana i ukierunkowana na cel. Takie czynności, jak nawiązywanie
kontaktu, pomoc, opieka, unikanie, znieważanie mogą być przejawem
określonych postaw. Zachowanie nie jest czymś zewnętrznym w stosunku
do postawy, stanowi jeden z jej komponentów.
Obiektem postaw mogą być osoby niepełnosprawne. Sękowski 3 mówi,
że postawy społeczeństwa wobec tych osób są bardzo zróżnicowane i wyrażają się
we wszystkich powyżej wymienionych składnikach: składnikach poznawczych,
emocjonalnych i behawioralnych. Larkowa (Minczakiewicz4)podaje trzy rodzaje
postaw wobec osób niepełnosprawnych. Są nimi:1. Postawa pozytywna,
przejawiająca się życzliwością, szacunkiem i akceptacją, 2. Postaw negatywna, dla
której niechęć do osób niepełnosprawnych, brak życzliwości oraz pomocy, unikanie
kontaktów z nimi są typowymi przejawami, 3. Postawa ambiwalentna,
charakteryzująca się z jednej strony obojętnością a nawet wrogością, z drugiej
uczuciem litości, przesadną troską, opieką czy pomocą. Zdaniem Minczakiewicz5 od
postaw społecznych zależeć może efekt długotrwałego procesu rewalidacji dzieci
niepełnosprawnych i perspektywa ich godnego, pełnowartościowego życia.
Negatywne postawy powodują cierpienie u niepełnosprawnych osób, wyzwalają
uczucie pogardy dla samego siebie, osłabiają siły witalne i mechanizmy obronne,
znoszą efekty rehabilitacji. Według Ostrowskiej 6 negatywne postawy społeczne
mogą być spowodowane stereotypami osób niepełnosprawnych, lękiem przed
odmiennością, brakiem wiedzy i doświadczeń osobistych z nimi, nieumiejętnością
zachowania się w ich towarzystwie. Natomiast szacunek i akceptacja otoczenia oraz
wynikające z nich poczucie bezpieczeństwa i godności uczą osobę niepełnosprawną
szacunku dla siebie samego, samoakceptacji, pogody i radości życia i radzenia
sobie w życiu pomimo niepełnosprawności Minczakiewicz.7
Celem niniejszego opracowania jest określenie jak kształtują się postawy
młodzieży pełnosprawnej wobec niepełnosprawnej w warunkach integracji
na terenie szkoły. Szczególnym obszarem na terenie szkoły z punktu widzenia
procesu integracji jest klasa. Jest to grupa, w której uczeń spędza znaczna część
swojego czasu i stanowi ona teren ważnych doświadczeń. Kontakt z grupa pobudza
do działania, do realizowania własnych możliwości a kontakt z drugim człowiekiem
jest koniecznym warunkiem społecznego i emocjonalnego rozwoju. Klasa szkolna
jest polem istnienia wielu sytuacji, ułatwiających zrozumienie siebie i innych oraz
tego co się dzieje pomiędzy jednostką a innymi ludźmi (Rylke,Klimowicz 8).

A.Sękowski,Wybrane koncepcje teoretyczne postaw wobec osób niepełnosprawnych (w:) Chodkowska,
Człowiek niepełnosprawny. Charisteria dla Profesor Zofii Sękowskiej. Lublin 1994, s. 102
4
E. Minczakiewicz, Postawy nauczycieli i uczniów szkół powszechnych wobec dzieci niepełnosprawnych
umysłowo (w:) Dykcik, Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Poznań1996, s. 132
5
Ibidem, s. 133
6
A. Ostrowska, Wybrane postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych
(w:) Gustavsson, Manterys, Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa 1997, s. 17
7
Ibidem, s. 132
8
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia.Jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa 1992, s. 44
3
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Zaborowski9 twierdzi, że w procesie wychowania należy ugruntować w zespole
klasowym normy wzajemnej życzliwości, zaufania oraz formować konstruktywne
role społeczne uczniów połączone z wyrównanymi pozycjami. Centralnym
problemem wychowania interpersonalnego jest organizowania konstruktywnych
doświadczeń
interpersonalnych
w
różnych
sytuacjach
dydaktycznowychowawczych w szkole. Doświadczenia te powinny mieć charakter integralny,
warstwy emocjonalne i motywacyjne winny być silnie powiązane z warstwą
poznawczą. Uczeń nie tylko powinien doznawać życzliwości ze strony nauczyciela
i kolegów oraz przejawiać potrzebę odzwajemnienia się, lecz powinien również
prawidłowo oceniać rożne formy zachowań społecznych, a także rozumieć funkcje
i potrzebę zgodnego współżycia i życzliwości międzyludzkiej.
Badania własne
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu, jaki odgrywa
integracja, na deklarowane przez uczniów pełnosprawnych postawy wobec osób
niepełnosprawnych. W badaniach zastosowaną technika była ankieta, zawierająca
głównie pytania otwarte dotyczące postaw oraz zestaw zdań niedokończonych
określających możliwości, zdolności oraz powinności osób niepełnosprawnych.
Ponadto posłużono się zmodyfikowaną skalą Bogardusa w celu zobrazowania
stopnia dystansu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Badania
przeprowadzono w losowo wybranych klasach drugich gimnazjum na terenie
Gdańska. Jedna klasę stanowiła klasa integracyjna, w której uczyło się 19 osób,
w tym 3 osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedna osoba była
niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, druga to osoba niepełnosprawna
intelektualnie w stopniu umiarkowanym, a trzecia osoba była dotknięta autyzmem.
W klasie nieintegracyjnej uczyły się 24 osoby. W większości uczniowie z tej klasy
nie utrzymywali kontaktów z uczniami niepełnosprawnymi ze swojej szkoły, znali ich
jedynie z widzenia.
Jako pierwszy poddano analizie poznawczy komponent postaw wobec osób
niepełnosprawnych. Spośród wypowiedzi dotyczących opisu kim jest osoba
niepełnosprawna, jako odpowiedzi wskazujące na wysoki poziom wiedzy uznano
stwierdzenia typu :”osoba, która nie jest w pełni zdrowa w sensie fizycznym lub
umysłowym; człowiek, który nie jest w stanie wykonywać wszystkich czynności jak
człowiek zdrowy; osoba z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową; osoba
niepełnosprawna jest normalnym człowiekiem, tylko potrzebuje więcej pomocy
i zrozumienia”. Jako średni poziom wiedzy uznano odpowiedzi typu: „osoba nie
w pełni rozwinięta umysłowo; na wózku inwalidzkim; osoba, która nie chodzi albo nie
widzi; osoba, która jeździ na wózku lub porusza się o kulach”. Za wypowiedź
wskazującą na niski poziom wiedzy uznano stwierdzenie, iż „osobą
niepełnosprawną jest osoba poszkodowana przez naturę”. Zdecydowana większość
uczniów klasy integracyjnej charakteryzowała się wysokim poziomem wiedzy
na temat niepełnosprawności (71%).Średni poziom wiedzy prezentowało 23%
a niski poziom 6% osób. Również uczniowie z klasy integracyjnej znali dobrze
rodzaje niepełnosprawności.82% uczniów wymieniało niepełnosprawność
intelektualną, 76% niepełnosprawność ruchową, 29% niepełnosprawność

9

Z. Zaborowski, Stosunki społeczne a wychowanie. Warszawa 1972, s. 145-146
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zmysłową: brak słuchu, niedosłuch, niedowidzenie lub niewidzenie, 29% osób
podało także zanik mięśni, porażenie mózgowe, autyzm.
Badania przeprowadzone w klasie nieintegracyjnej ukazały, że odpowiedzi
świadczących o wysokim poziomie wiedzy na temat niepełnosprawności udzieliło
24% uczniów, odpowiedzi wskazujących na średni poziom wiedzy było najwięcej –
52 %, a odpowiedzi o niskim poziomie wiedzy – 19%.Jedna osoba nie posiadała
wiedzy na temat niepełnosprawności. Analizując znajomość rodzajów
niepełnosprawności, większość (81%) uczniów zna niepełnosprawność
intelektualną, natomiast w różny sposób to opisuje. Część osób nazywa to
upośledzeniem umysłowym, część podaje nazwę zespołu Downa, pojawia się
również określenie niepełnosprawność psychiczna czy choroby mózgu. Prawie
wszyscy (90%) uczniowie z klasy nieintegracyjnej znali również niepełnosprawność
ruchową, opisywana jako : osoba po wypadku, brak rąk lub nóg, paraliż kończyn,
niedowłady rąk i nóg. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność zmysłową, to młodzież
określała ja jako głuchotę oraz ślepotę (24%). Jako inne znane rodzaje
niepełnosprawności wymieniono choroby genetyczne, choroby narządów, autyzm.
Tych ostatnich odpowiedzi udzieliło 14% uczniów klasy nieintegracyjnej.
Drugim aspektem badanych postaw był ich komponent emocjonalnooceniający. W celu przeanalizowania tego aspektu postaw, zastosowano
w kwestionariuszu pytania dotyczące subiektywnych opinii, odczuć i ocen młodzieży
pełnosprawnej wobec osób niepełnosprawnych. Pytania dotyczyły tego, czy osoba
niepełnosprawna : jest inna, czy są jakieś różnice pomiędzy pełnosprawnymi
a niepełnosprawnymi, jakie uczucia wywołuje widok osoby niepełnosprawnej. 35%
uczniów klasy integracyjnej uznało osoby niepełnosprawne jako inne, natomiast
65% uczniów nie uważa, że osobę niepełnosprawną można określić jako inną.
Uczniowie z klasy integracyjnej uzasadniali swoje odpowiedzi tym, że osoby
niepełnosprawne są takimi samymi ludźmi a ich inność wynika
z niepełnosprawności, z trudności, jakie niepełnosprawność przysparza w życiu
codziennym. Uczniowie podkreślali, że osoby niepełnosprawne mogą w inny sposób
myśleć, np. wolniej, inaczej się poruszają, i jest to wynik niepełnosprawności, ale są
takimi samymi ludźmi jak inni. Są to takie same osoby tylko z różnymi utrudnieniami,
dysfunkcjami. Często padała również opinia, że inna nie znaczy gorsza.82%
uczniów klasy integracyjnej uważa, ze są różnice pomiędzy osobami
niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Różnice, jaki wymienia młodzież z klasy
integracyjnej, to głównie niemożność samodzielnego poruszania się, niemożność
słyszenia, wolniejsze myślenie.18% uczniów uważało, że nie ma żadnych różnic
pomiędzy niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Najczęściej deklarowanymi
emocjami w stosunku do osób niepełnosprawnych przez uczniów w klasie
integracyjnej było współczucie(47%), żal i smutek(23%), chęć niesienia
pomocy(12%).18% uczniów deklarowało, ze nie czuje nic w stosunku do osób
niepełnosprawnych ruchowo, jak i intelektualnie. Odpowiedź tą uzasadniali tym,
iż postrzegają osoby niepełnosprawne jak zwykłych ludzi i dlatego nie czują do nich
nic szczególnego, tak jak do wszystkich innych obcych ludzi. Żadna z badanych
osób w klasie integracyjnej nie wymieniała zakłopotania ani negatywnych emocji.
W odpowiedziach dominowało współczucie i akceptacja, co było często widoczne
w uzasadnieniach odpowiedzi.
W klasie nieintegracyjnej 57% uczniów twierdziło, że osób niepełnosprawnych
nie można nazwać innymi, ponieważ są to ludzie tacy sami jak my.43% wyrażało
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opinię, że osoby niepełnosprawne są inne ponieważ często inaczej wyglądają,
zachowują, potrzebują pomocy i nie są w stanie same funkcjonować. Większość
badanych w tej klasie (62%) uważało, że są różnice pomiędzy osobami
niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Wymieniali przede wszystkim różnice
wyglądzie, zachowaniu, myśleniu, radzeniu sobie w codziennym życiu. Osoby
niepełnosprawne według badanych są zależne od innych ludzi, którzy są
samodzielni,38% osób nie widziało tych różnic. Najczęściej deklarowanymi
uczuciami w stosunku do osób niepełnosprawnych były żal i smutek(29%). 5%
deklarowało współczucie. Aż 52% oświadczyło, że nie czuje nic do osób
niepełnosprawnych, bez uzasadnienia swojej odpowiedzi, co można zinterpretować
jako obojętność. 5% czuło zakłopotanie na widok osoby niepełnosprawnej, 9%
deklarowało negatywne emocje, jak odraza, pogarda, kpina lub złośliwość. Widok
osoby niepełnosprawnej nie wywołuje w żadnym z badanych uczniów potrzeby
i chęci udzielenia pomocy, jak miało to miejsce w klasie integracyjnej.
Następnym aspektem badanego zagadnienia był komponent behawioralny
deklarowanych postaw. Analizując tą składową postawy wzięto pod uwagę kontakty
osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi oraz deklaracje określonych zachowań.
W klasie integracyjnej 59% uczniów deklaruje przyjaźń z osobą niepełnosprawną,
natomiast 41% nie przyjaźni się z żadna osobą niepełnosprawną ale część wymienia
te osoby jako swoich znajomych. Zdecydowana większość uczniów klasy
integracyjnej deklaruje pozytywne zachowania w stosunku do osób
niepełnosprawnych.100% uczniów chce pomagać niepełnosprawnym a 82%
deklaruje chęć wspólnej zabawy i wspólnego spędzania czasu. 9% osób
zareagowało by na niewłaściwe zachowanie innych osób w stosunku do osoby
niepełnosprawnej a 41 % nie wie jakby zachowało się w takiej sytuacji, uznając to
za nie swoja sprawę, uzależniając to także od kontekstu.94% osób nie wyśmiewa
się z osób niepełnosprawnych, 6% śmiałaby się z takiej osoby, gdyby sytuacja była
dla nich śmieszna. 18% deklaruje obojętny stosunek do kontaktów
z niepełnosprawnymi a 82% nie widzi problemu z utrzymywaniem kontaktów
z osobami niepełnosprawnymi. Analizując kolejne odpowiedzi, można
zaobserwować że 82% deklaruje zgodę na obecność osób niepełnosprawnych
w swoim otoczeniu, w roli znajomego z osiedla, kolegi ze szkoły i klasy oraz
sąsiada.65% uczniów klasy integracyjnej mogło by mieć osobę niepełnosprawną
w gronie swoich znajomych.47% osób zgodziło by się, aby osoba niepełnosprawna
została ich przyjacielem i członkiem dalszej rodziny, natomiast35% zaaprobowało
by sytuację, gdyby osoba niepełnosprawna była członkiem ich najbliższej rodziny.
Jeżeli chodzi o negatywny stosunek do osób niepełnosprawnych w swoim otoczeniu,
18% nie chciało by, aby osoby niepełnosprawne mieszkały na tym samym osiedlu,
12% nie chciało by chodzić z niepełnosprawnymi ani do szkoły ani do klasy.6% nie
chciało by aby osoba niepełnosprawna była ich znajomym, 23% deklaruje, że nie
chciało by mieć osoby niepełnosprawnej w dalszej rodzinie, a w bliższej 35%.
Z analizy danych wynika również, że młodzież ucząca się w klasie integracyjnej
deklaruje chęć utrzymywania relacji i kontaktów głównie z osobami
niepełnosprawnymi ruchowo(64%).Następnie wymieniane były osoby niewidome
i niesłyszące (12%), osoby z niepełnosprawnością intelektualną(6%). 6% osób
deklarowało, ze niepełnosprawność nie ma dla nich znaczenia.
Wśród młodzieży z klasy nieintegracyjnej 29% osób deklarowało, ze zna osoby
niepełnosprawne i 100% odpowiedziało, że nie przyjaźni się z osobą
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niepełnosprawną. Z analizy wynika, że 67% uczniów wyraziło chęć niesienia pomocy
osobom niepełnosprawnym w sytuacjach tego wymagających, 33% nie pomogło by
takiej osobie w trudnej sytuacji.48% stwierdziło, że wspólnie bawiło by się i spędzało
wolny czas z osoba niepełnosprawną, 43% nie chciało by razem spędzać wolny
czas, 9% twierdzi, że jest im to obojętne.57% zareagowało by na niewłaściwe
zachowanie innych osób w stosunku do osoby niepełnosprawnej, 14% popierało by
takie zachowanie a 29 % nie zareagowało by.57% osób potępia wyśmiewanie się
z osób niepełnosprawnych,10% deklaruję, że w określonej sytuacji śmiało by się
z tej osoby, natomiast dla 33 % jest to obojętne.43% unikało by kontaktów z osobą
niepełnosprawną, 48% by tego nie robiło, a dla 9 % kontakty takie są obojętne.
Analizując dystans społeczny wobec osób niepełnosprawnych odnotowano,
że większość uczniów z klasy nieintegracyjnej deklaruje zgodę na obecność osób
niepełnosprawnych w swoim otoczeniu.95% wyraziło akceptację obecności osób
niepełnosprawnych na swoim osiedlu. W roli kolegi ze szkoły widzi osobę
niepełnosprawną 86% uczniów, w roli kolegi z klasy 76% oraz sąsiada 52%. 43%
uczniów klasy nieintegracyjnej mogło by mieć osobę niepełnosprawną w gronie
swoich znajomych.33% zgodziło by się, aby osoba niepełnosprawna została ich
przyjacielem,43% członkiem dalszej rodziny, natomiast 38% zaaprobowałaby
sytuację, gdyby osoba niepełnosprawna była członkiem ich najbliższej rodziny.
Jeżeli chodzi o negatywny stosunek do osób niepełnosprawnych w swoim otoczeniu,
9 % nie chciało by chodzić z osobami niepełnosprawnymi do szkoły, natomiast 14%
do klasy. 33% nie chciało by aby osoba niepełnosprawna była ich sąsiadem,14% nie
chciało by aby była ich znajomym. Aż 29% nie chciało by aby ich przyjaciel był osobą
niepełnosprawną.33% uczniów deklaruje, że nie chciało by mieć osoby
niepełnosprawnej w dalszej rodzinie, a w bliższej 43%.Pozostała część uczniów była
niezdecydowana. Z analizy zebranych danych wynika, że połowa młodzieży uczącej
się w klasie nieintegracyjnej deklaruje chęć utrzymywania relacji z osobami
niepełnosprawnymi ruchowo. Następnie wymieniali oni osoby niesłyszące (19%),
niewidome(5%),.6% uczniów chciało by utrzymywać kontakty z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie.9% osób deklarowało, że niepełnosprawność nie
ma dla nich większego znaczenia, natomiast 6% nie chciało by utrzymywać
kontaktów z jakąkolwiek osobą niepełnosprawną.
Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że młodzież objęta
integracyjnym systemem kształcenia i wychowania posiada bardziej precyzyjną
i wieloaspektową wiedzą na temat niepełnosprawności w porównaniu z młodzieżą
nie objętą integracją, która posługuje się wiedzą pobieżną i stereotypową. Młodzież
z klasy integracyjnej podziela opinie i oceny dotyczące niepełnosprawnych
o charakterze tolerancji i równości, płynące z własnych przekonań, podczas gdy
część młodzieży z klasy nieintegracyjnej powiela sloganowe opinie. Młodzież
z badanej klasy integracyjnej przejawia współczucie, empatię i sympatię wobec osób
niepełnosprawnej, podczas gdy młodzież nie objęta integracją przejawia
w większości przypadków obojętność. Uczniowie objęci integracja deklarują
pozytywne zachowania, takie jak pomoc, chęć spędzania wspólnego czasu,
natomiast część młodzieży nieobjętej integracją deklaruje zachowania pozytywne
obok obojętnych i negatywnych, takich jak unikanie czy wyśmiewanie. W obu
badanych
grupach
uczniów
najmniejszy
dystans
wykazano
wobec
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niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidzących i niesłyszących, a największy
dystans wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Podsumowując przeprowadzone badania można stwierdzić, ze deklarowane
przez młodzież objętą integracyjnym systemem kształcenia i wychowania postawy
wobec osób niepełnosprawnych maja charakter prospołeczny. Młodzież ta
w większości gotowa jest do bezinteresownego niesienia pomocy, wykazuje większe
zrozumienie i empatię. Ponadto spostrzega osoby jako zwykłych ludzi, którzy
posiadają pewne utrudnienia czy ograniczenia wynikające ze swojej
niepełnosprawności, ale to nie umniejsza ich człowieczeństwa. Znacząca część tej
młodzieży przyjaźni się z osobami niepełnosprawnymi, traktując to jako coś
naturalnego. W przypadku młodzieży nie objętej integracją widoczny jest brak
ukształtowanych wzorców interakcji z osobami niepełnosprawnymi. Część przyznaje
się do tego, że unika takich osób, postrzegając ich jako „innych”, bojąc się ich, nie
wiedząc jak się zachować, odczuwając wobec nich zakłopotanie, ponieważ jest to
dla nich coś nowego i odmiennego. Młodzież z klasy nieintegracyjnej nie spostrzega
niepełnosprawnych jako zwykłych ludzi, ale jako biedne, smutne osoby, którym
należy się pomoc i współczucie. Chociaż deklarowane postawy są w części
pozytywne (deklarowana jest akceptacja, tolerancja, szacunek i równe traktowanie),
jednak są to takie wartości uniwersalne, oczywiste, które ocierają momentami
o pusty slogan. Natomiast w uzasadnieniach odpowiedzi uczniów objętych
integracją odpowiedzi mają większą jakościowo wartość, gdyż wypływają
z osobistych przeżyć i doświadczeń.
Ze względu na mała liczebność grupy badanej należy z ostrożnością odnosić
się do przedstawionych powyżej wniosków. Nawiązują one do badań m.in.
Sakowicz-Boboryko;10 Kornaś;11 Osik – Chudowolskiej,12 w których wykazano
pozytywne efekty integracji.
Streszczenie
Celem podjętych badań było określenie wpływu procesu integracji
na deklarowane postawy pełnosprawnych uczniów wobec osób niepełnosprawnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić,że młodzież która jest
w procesie integracji posiada bardziej trafną i wieloaspektową wiedzę na temat
niepełnosprawności w porównaniu z uczniami z klasy nieintegracyjnej. Uczniowie
z klasy integracyjnej w większości są przygotowanie dawania bezinteresownej
pomocy, okazywania empatii i zrozumienia. W przypadku uczniów z klasy
nieintegracyjnej widoczny jest brak pozytywnych wzorców interakcji z ludźmi
niepełnosprawnymi.
Słowa klucze: postawy, osoby niepełnosprawne, integracja

A.Sakowicz-Boboryko, Uczeń z wadą słuchu w środowisku słyszących rówieśników szkolnych
(w:) Kazanowski (red.): Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych.
Lublin 2003, s.12
11
D. Kornaś, Relacje między dziećmi pełno- i niepełnosprawnymi w klasie integracyjnej w wieku
wczesnoszkolnym (w:) Dryżałowska(red.): Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa
2004, s. 14
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D. Osik-Chudowolska, Ustosunkowania emocjonalne uczniów pełnosprawnych do niepełnosprawnych
rówieśników w szkole z oddziałami integracyjnymi (w:) Bartnikowska (red.): Dyskursy Pedagogiki
Specjalnej 7. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn 2008, s. 144
10

494
______________________________________________________________________

Summary
The aim of undertaken research was to define what is an impact of integration
proces on declared attitudes of nondisabled students toward disabled people.
On the base of concucted research it may be state, that youth who is in the
integration system of education posses more accurate and multi-faceted knowledge
about disability in comparison with students from non-integrated class. Students
from integrated class in the majority are prepared to disinterested giving a help to
disabled people, showing empathy and understanding.In the case of young people
from non-integrated class is evident lack of positive patterns of interaction with
disabled people.
Key words: attitudes, disabled people,integration
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FACEBOOK JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I NIEWIEDZY NA TEMAT MARIHUANY
Udział nowoczesnych mediów w kształtowaniu się postaw
W połowie XX wieku teoretyk komunikacji Herbert Marshall MacLuhan
przewidywał, że świat stanie się globalną wioską, czyli społeczeństwem, w którym
wszyscy wiedzą wszystko o wszystkim i wszystkich. Zgodnie z założeniami
MacLuhana medium stało się przekazem, co oznacza, że charakter środka
komunikacji odgrywa większą rolę, niż sama jej treść.1 Umownie przyjmuje się rok
1979 jako początek nowego okresu w dziejach świata, gdy Amerykańska Narodowa
Akademia Nauk proklamowała nadejście ery cywilizacji informacyjnej. 2 Dla
obecnego pokolenia młodzieży Internet jest rzeczywistością a tym samym głównym
a zarazem naturalnym źródłem pozyskiwania informacji, zdobywania doświadczenia
i zaspokajania potrzeb społecznych (około 10% światowych zasobów wiedzy jest
dostępnych przez sieci komputerowe). 3 Jak zauważa M. Laberschek dzięki
technologicznej funkcjonalności Internetu wzrosła efektywność komunikacji i dostęp
do informacji w stopniu którego nie można zaobserwować poza nim.4 Współczesne
media stanowią nieodzowny element życia społecznego młodzieży a tym samym
wpływają na kształt dorastania i funkcjonowania. Nastąpił proces zmiany kulturowej
polegający za zastąpieniu kultury postfiguratywnej przez prefiguratywną. Młodsze
pokolenia przekazują wiedzę techniczną starszym, zaś świat staje się bardziej
zrozumiały dla dzieci i młodzieży. Wspomniany proces nie obywa się bez
nieporozumień, przyjmujących czasem komiczne formy. Pytanie o to czy marihuana
jest z konopi, postawione onegdaj przez prominentnego polityka, które wywołało
żartobliwe komentarze w Internecie jest przykładem przepaści pokoleniowej
i emanacją braku wiedzy na tematy bliskie młodzieży. Człowiek staje dziś nie tyle
wobec problemu braku dostępu do informacji, którego konsekwencją jest
wykluczenie cyfrowe, ile jej jakości i rzetelności.
Od czasu swojej premiery w lutym 2004 roku, Facebook stał się jednym
z najbardziej popularnych portali internetowych na świecie, jest też szeroko
omawianym zjawiskiem medialnym.5 Jest portalem społecznościowym szczególnie
popularnym wśród młodzieży, zwłaszcza w collegach lub uniwersytetach. Niektórzy
1

M. McLuhan, B. R. Powers, The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st
Century. New York, Oxford 1989, s. 28
2
D. Wilk-Kołodziejczyk, Pozyskiwanie wiedzy w sieciach komputerowych z rozproszonych źródeł
informacji (w:) L Haber (red.): Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość. Kraków 2004,
s. 289
3
Ibidem, s. 289; K. M. Sheldon, N. Abad, C. Hinsch, A two-process view of Facebook use and relatedness
need-satisfaction: Disconnection drives use, and connection rewards it. „Psychology of Popular Media
Culture”. 2011, 1, s. 2-15
4
M. Laberschek, Treści sensacyjne w internetowych serwisach informacyjnych i ich wpływ na wzrost
poziomu czytalności. „Zarządzanie w Kulturze”. 2010, tom 11, s. 81-98
5
B. Anderson, P. Fagan, T. Woodnutt, T. Chamorro-Premizuk, Facebook Psychology: Popular Questions
Answered by Research. „Psychology of Popular Media Culture”. 2012, vol. 1/1, s. 23-37
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sądzą, że stanowi odzwierciedlenie korzeni sięgających społeczności studenckiej,
zaś „facebooking" można porównać do epidemii rozwijającej się w populacji uczniów
i studentów.6 Badania prowadzone na Uniwersytecie Missouri w 2009 roku pokazały,
że 960 uczestników spośród 1002 (ponad 95%) posiada profil na Facebooku, a 78%
odwiedza go co najmniej dwa razy dziennie.7 Pod koniec 2011 roku liczba aktywnych
członków Facebook w międzynarodowej populacji liczyła 750 milionów. Portal ten
jest tak popularny, że wielu badaczy z obszaru psychologii zainteresowało się
wpływem kultury Facebook na tworzenie i poziom satysfakcji ze związków
międzyludzkich, budowę tożsamości, samopoczucie psychiczne i emocjonalne,
postrzeganie granic zawodowych i osobistych, uczenie się, czy pojęcie granic
prywatności.8
Manipulowanie informacją
Rzetelność i prawdziwość informacji zamieszczonych w sieci bardzo trudno
poddać weryfikacji, poza tymi witrynami, które są oficjalnie uznawana za naukowe,
czy rządowe, Zazwyczaj zawierają końcówki: edu, sci.pl, gov. 9 Badania
przeprowadzone przez K. Polańską wskazują, że najważniejszym elementem
w ocenie wiarygodności informacji z sieci jest zaufanie do źródła, z którego korzysta
Internauta (59%), dalej aktualność informacji (53,7%), logiczne powiązanie
informacji z pozostałymi wiadomościami (45,4%) i powielenie tej samej informacji
w kilku niezależny źródłach (41,7%). Połowa badanych uważała, że większość
informacji zawartych w sieci jest wiarygodna, około 41% twierdziło, że tylko połowa,
zaś niecałe 9% uważa, że brakuje rzetelnych informacji w Internecie. 10
Najczęstszym sposobem weryfikacji wiarygodności danych jest polecenie strony
przez znajomych, co samo w sobie prowadzić może do uwiarygodnienia informacji
poprzez regułę społecznego dowodu słuszności (co jest dobre dla innych, dobre jest
też dla mnie), samospełniającego się proroctwa (przekonania samego siebie do ich
prawdziwości, skoro polecili znajomi to informacje są godne zaufania) i powielenia
dalej.11
Cel badań i metoda
Celem badania było dokonanie przeglądu zasobów portalu społecznościowego
Facebook pod względem popularnych treści związanych z konopiami
i skonfrontowanie ich z badaniami publikowanymi w artykułach ze specjalistycznych
czasopism poświęconych konsekwencjom zdrowotnym używania konopi takich jak
takich jak Journal of Studies on Alcohol and Drugs Journal of Substance Abuse
Treatment, Drug and Alcohol Dependence, Alkoholizm i Narkomania, publikacji
6

D. M. Boyd, Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life.
In D. Buckingham (Ed.), Youth, identity, and digital media volume. Cambridge 2007, MA: MIT Press.
s. 119-142; K. M. Sheldon, N. Abad, C. Hinsch A two-process view of Facebook use and relatedness
need-satisfaction: Disconnection drives use, and connection rewards it. „Psychology of Popular Media
Culture”. 2011, 1, s. 2-15
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Ibidem, s. 2-15
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B. Anderson, P. Fagan, T. Woodnutt, T. Chamorro – Premizuk Facebook Psychology: Popular Questions
Answered by Research. „Psychology of Popular Media Culture”. 2012, vol. 1/1, s. 23-37
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M. Szpunar, Internet – medium informacji versus dezinformacji (w:) „e-mentor”, GH. Warszawa 2007,
2, s. 46-51
10
Ibidem, s. 46-51
11
Ibidem, s. 46-51; R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. 2005, s. 1-276
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National Institute on Drug Abuse oraz artykułów ze specjalistycznych czasopism
spoza ścisłej tematyki uzależnień jak Journal of Forensic Sciences, Journal
of Clinical Pharmacology, American Journal of Public Health, Neurology, czy Journal
of Adolescent Health. W wyszukiwarkę serwisu społecznościowego Facebook
wpisano hasła: cannabis, marihuana, THC, konopie uzyskując dostęp do najczęściej
pojawiających się stron na temat konopi. W wielu przypadkach kolejne linki pod
innymi tytułami ale tematycznie związane z używaniem konopi pojawiały się
na stronach wywołanych wspomnianymi hasłami, co ułatwiło podążanie przez
obszar dotychczas słabo eksplorowany badawczo.
Analiza źródeł
Autorzy zidentyfikowali około 20 najbardziej popularnych stron na portalu
Facebook, których liczba kliknięć „like” przekraczała 1000. Przyjęliśmy jednorodny
sposób prezentacji danych: tytuł strony FB, adres http, liczba „like”, data dostępu,
opis strony wraz z komentarzami autorów. Aby oddać ducha wypowiedzi autorzy
postanowili zachować oryginalna pisownię. W pierwszej kolejności wpisano hasło
„marihuana” i uzyskano dwa najpopularniejsze konta odpowiadające kryteriom
i jedno wydarzenie.
Tytuł strony: Marihuana
Adres: https://www.facebook.com/pages/Marihuana/385671361613203?fref=
ts#
4262 osoby lubią ten temat (05.07, godzina 15.04)
W informacji o stronie czytamy, że: „Ta strona jest generowana automatycznie
na podstawie zainteresowań użytkowników Facebooka, nie jest powiązana
z żadnymi osobami związanymi z tematem ani przez nie popierana.” Strona definiuje
czym jest marihuana, jakie są jej odmiany, zastosowanie w medycynie, jako używki
oraz sposoby przyjmowania. Informacje zamieszczone na tej stronie czerpią
z popularnego portalu Wikipedia.
Tytuł strony: Hash Marihuana & Hemp Museum
Adres: https://www.facebook.com/HashMuseum?fref=ts
380 623 użytkowników lubi to (05.07.16 godzina 16.05), strona założona
w 2010 roku.
W informacji o stronie czytamy: ”Historia rośliny konopi jest historią ludzkiej
cywilizacji. Celem tej wyjątkowej ekspozycji jest ukazanie odwiedzającym, w jaki
sposób ta niezwykła i wszechstronna roślina umożliwiła rozwój odzieży, leków,
podróży morskich, rolnictwa itp. Konopie są częścią codziennego życia człowieka
od tysięcy lat.” Na stronie prowadzonej w języku angielskim i hiszpańskim pojawiają
się głównie informacje na temat zastosowania tak zwanej medycznej marihuany
oraz satyryczne rysunki związane z używaniem konopi. Administratorzy podają
miedzy innymi informacje, że: „Cannabis ze stymulanta używanego w podziemiu
przez elitę kulturalną muzyków, artystów, pisarzy i myślicieli powoli staje się lekiem
z wyboru dla wielu ludzi”
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Wydarzenie: Marihuana, czyli biała śmierć! Stanowcze NIE DLA
MARIHUANY!
11 września 2020 roku o godzinie 09:10
Adres: https://www.facebook.com/events/316805025183667/
12 tysięcy uczestników zamierza wziąć udział (05.07.2016 godzina 16.37)
W informacji o wydarzeniu można przeczytać: „musimy uświadomić całemu
światu, że to nie są żarty! marihuana to furtka do innych narkotyków, od tego się
zaczyna! NIE DA SIĘ ZMIENIĆ ŚWIATA, W KTÓRYM ŻYJEMY JEDNYM
WYDARZENIEM, ale może przynajmniej uratujemy Waszych bliskich przed tym
czymś! udostępniajcie to wszystkim!”
Wydarzenie ma charakter kpiarski. Autorzy przedstawiają tam zmyślone,
przejaskrawione informacje na temat rzekomych konsekwencji używania konopi
(zachowano oryginalną pisownię): „Co się dzieje po wstrzyknięciu tej zabójczej
marihuaniny? A/ Marihuanen zabija B/Wypadają zęby C/ Wypada odbyt”. Trudno
poddać rzetelnej analizie treści zawarte na stronie, gdyż są sformułowane
niezgodnie z zasadami polskiej gramatyki a w niektórych momentach brzmią wręcz
nonsensownie np.: „Witajcie, prowadzę ankietę którą potrzebuję na studia
psychologiczne. Pytanie jest w sumie proste, jeśli komuś sprawi problem to mogę
wysłać wersję obrazkową :)) proszę o poważne odpowiedzi. A więc pytanie:
Dlaczego akurat mahirueuna? A/ Bo leczy jak soraka, B/ Z pobudek ekonomicznych;
heroina znacznie wykracza poza mój budżet C/ Bo jak byłem jeszcze
w podstawówce to był tam taki Paweł i jak szedłem do biedro D/ wszytsko przez
in vitro i nazistów E/ sprzedam Opla (...)”
Na kolejne zadane hasło „konopie” opowiedziało kilkanaście stron, autorzy
wybrali cztery cieszące się największą popularnością.
Tytuł strony: Wolne konopie Organizacja Społeczna
Adres: https://www.facebook.com/WolneKonopie?fref=ts
297 797 użytkowników lubi to (05.07.2016, godzina 17.11) strona funkcjonuje
od 2010 roku.
W informacji o stronie można przeczytać: „Na naszych stronach znajdziecie
słuszny pogląd na temat marihuany. Publikujemy tu informacje z różnych dziedzin
dotyczących konopi. Można też poczytać porady prawne dla użytkowników,
dowiecie się o naszych działaniach, a także macie szanse usłyszeć utwory, które
artyści przygotowali specjalnie dla nas, Ruchu Wolne Konopie! (…)”. Wydajemy
poradniki i opracowania pomagające odnaleźć się w systemie prohibicji.
Współpracujemy z ekspertami od polityki narkotykowej. Mamy własne rozwiązania
na problem używania narkotyków. Pomagamy pojmanym przez system. Przede
wszystkim głosimy prawdę i to ją uznajemy za autorytet. W swoich postulatach
Wolne Konopie domagają się legalności posiadania 30 gram na własny użytek,
3 roślin pod domową uprawę oraz amnestii dla skazanych za posiadanie marihuany!
Sformułowanie: „głosimy prawdę” zawiera aspekt metafizyczny a nie naukowy.
Wydaje się zabawne, że twórcy strony przekazują, czy też tworzą informacje
na temat konopi, które „uznają za autorytet”, czyli uwierzą we wszystko co napiszą.
Treści zawarte na stronie najogólniej rzecz biorąc skupiają się wokół
problematyki działań mających na celu legalizację konopi. Najwięcej postów dotyczy
spraw aktualnych, organizacji marszy, dyskusji i spotkań dotyczących tematu
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legalizacji medycznej marihuany: „Już dzisiaj o godzinie 16:00 manifestujemy
w Warszawie swój sprzeciw wobec chorej ustawy, która robi ze zwykłych ludzi
kryminalistów, a chorym nie pozwala się skutecznie leczyć! Przyjdź na marsz i walcz
razem z nami o wolność dla konopi!” Bardzo interesujące wydają się dyskusje
zamieszczane pod postami:
Xxx: może mam np. depresję i co mi po medycznej ?
Wolne Konopie: małe ilości thc popraiwaja samopoczucie przy depresji,. duze
dawki thc w dluzszej perspektywie moga ja poglebiac w trakcie dzialania.
(...)
XXX: Ha, ja miałam depresje... Marihuana uratowała Mi życie i to nie byla
lecznicza
Wolne Konopie: dla kazdego jest inna dawka THC. Jeden potrzebuje wiecej
drugi mniej. Ale jak podasz zbyt duzo to moze sie poglebic w trakcie dzialania.
XXX: mi tesz uratowala zycie w pewnym momencie odciagala mi uwage od
tego ze chcialem sie zabic
XXX: sami widzicie To leczy np. taka odmiana lecznicza ak47 
XXX: Depresja to choroba fizjologiczna... Nie wiem czy marihuana pomaga
w leczeniu ale wiem, ze wyjsc z Depresji to Nie jest prosta sprawa.
XXX: hehe nie jest najważniejsze jest to, że marichuana odwraca twoją uwagę
od rzeczy lub wydarzeń które wywołują depresję np. nieszczęśliwa miłość itp. paląc
nadajesz sobie inny stan świadomości i ducha, thc odwraca twoją ,,boleść''
w gonitwę myśli, po prostu zajmujesz umysł czymś innym, ale żeby wyjśc z tej
depresji trzeba też chcieć bo marichuana sama tego nie załatwi trzeba z deprechą
walczyć a nie zamartwiać się podswiadomie lub z biegiem czasu świadomie  to tak
z mojej rozkminy  elo
XXX: tia a czemu uganiacie się tylko za medyczną ?? a nie za normalną z thc
? z thc też leczy. wiem że medyczna to 1 krok do tego ale może i uwzględnicie
zwykłą z thc
Wolne Konopie: masz bledne pojecie medyczna marihuana THC ma również
włąsciwosci medyczne i to czesto ciezkie do zastapienia
XXX: Koledze chodziło raczej o wolny dostęp do zioła a nie palenie na receptę.
XXX: Ponieważ przy małym poparciu społeczeństwa szanse dążą do zera –
lata doświadczeń. Dlaczego medyczna? Odpowiedź padła w pierwszym zdaniu –
ponieważ ma coraz większe poparcie ludzi. Tak będzie lepiej. "Ten, kto chce
uzyskać przewagę, wybiera krętą drogę, ale czyni ją dogodną i krótką.
Niedogodności umie zamienić w przewagę. Potrafi zmylić i ogłupić przeciwnika.
Sprawia, że ten się opóźnia i ociąga, gdy on sam spiesznie wyrusza na miejsce
przeznaczenia (…)
W związku z tym ostatnim zdaniem, podzielanym przez pozostałych
entuzjastów konopi wydaje się, że uprawnione jest przekonanie, iż batalia o poprawę
losu pacjentów dzięki tak zwanej medycznej marihuanie, stanowi jedynie kamuflaż
dla legalizacji przetworów konopi używanych w celach rekreacyjnych. Badanie
prowadzone w aglomeracji Denver ujawniło, że 74% mieszkających tam nastolatków
używało cudzej medycznej marihuany w celach rekreacyjnych. 12 Przytoczony dialog
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S. Salomonsen-Sautel, J.T. Sakai, C. Thurstone, R. Corley, C. Hopfer, Medical Marijuana Use Among
Adolescents in Substance Abuse Treatment. „Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry”. 2012, 51(7), s. 694-702
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pokazuje, że konopie bywają używane z podobnych przyczyn jak inne substancje
psychoaktywne np. alkohol, by dać złudzenie kontroli nad własnymi uczuciami. Dość
niepokojące wydaje się wchodzenie w kompetencje medyczne autorów konta Wolne
Konopie.
Tytuł strony: Cannamed. Zdrowie/medycyna/farmacja
Adres: https://www.facebook.com/cannamedfund
1585 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 12.12) strona założona w 2015
roku.
Informacja o stronie jest bardzo skromna: „Cannamed! Jesteśmy ruchem
poszerzającym świadomość ludzi na temat medycznych zastosowań Konopi
Indyjskich. Chcesz pomóc? Dołącz do nas! Jestesmy po to zeby ludzie ktorzy
potrzebuja medycznej Marihuany mieli do niej latwiejszy dostep”.
Pomimo, że strona nie wyświetla się w pierwszej kolejności rangowania jest
udostępniona na funpage’u Wolnych Konopi. Celem jest propagowanie informacji
na temat tak zwanej medycznej marihuany. Interesujące wydaje się zamieszczenie
linka do artykułu na temat właściwości terapeutycznych oleju haszyszowego, przy
czym zdjęcie którym opatrzony jest artykuł nie przedstawia oleju tylko skręta.
Poniższy print screen ze strony Cannamed dobrze ilustruje ten zabieg.
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Tytuł strony: Poznańska Inicjatywa Konopna – konopie.info Organizacja
społeczna
Adres: https://www.facebook.com/konopie
1876 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 12.35) strona założona w 2011
roku.
W informacji o twórcach strony można przeczytać: „Jesteśmy grupą obywateli,
która jest zaniepokojona obecną polityką narkotykową w naszym kraju. Każdego
roku jest skazywanych 30 000 przeważnie młodych ludzi za niewielkie ilości środków
psychoaktywnych na własny użytek, przy jednoczesnym spadku walki z mafią
narkotykową. Blisko 9 000 z nich trafia do więzienia bądź aresztu. Obecnie 650 (luty
2011) osób odsiaduje wyrok więzienia za niewielkie ilości marihuany na własne
potrzeby. Każdego roku nas podatników ściganie użytkowników środków
psychoaktywnych kosztuje 80 mln zł. Pieniędzy, które można by przeznaczyć
na prewencje, edukację, ochronę naszych dzieci i walkę z mafią narkotykową !”
Treści zawarte na stronie dotyczą głównie wydarzeń pod nazwą „Marsz
Wyzwolenia Konopi” oraz inicjatyw popularyzujących przetwory konopi. Chętnie
przywoływane są autorytety np. wywiad z prof. Ryszardem Słomskim: „W dniu 8
maja 2015 r. ukazał się w dodatku Magazyn Głosu Wielkopolskiego szeroki artykuł
poświęcony projektowi "Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów
z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie
pacjentów onkologicznych". Na stronie znajduje się także ogłoszenie o odbywającej
się w Krakowie – jak twierdzą organizatorzy – konferencji naukowej z udziałem prof.
Jerzego Vetulaniego, dr Marka Balickiego, Barbary Nowackiej i dr Marka
Bachańskiego pt. Konopie leczą: „Debata z udziałem prof. Jerzy Vetulani –
NA ŻYWO w SPLIFF TV – Środa, 6 maja godzina 17-20 – LIVE STREAM z Krakowa”
Tytuł strony: Konopie Społeczność
Adres: https://www.facebook.com/hempko
16 940 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 14.00) strona założona
w 2014 roku.
W informacji zamieszczonej na temat strony czytamy: „Najbardziej powszechne
zastosowanie konopi jest oczywiste i wszystkim znane. Ale czy wiecie do czego
jeszcze można użyć konopi, jakie są jej odmiany? Zapraszamy do poznania
ciekawych faktów dotyczących tej wszechstronnie utalentowanej rośliny. Fakty,
historia, ciekawostki, opinie – chłońcie wiedzę, to jest zdrowe!”
Strona promuje konopie w nieco odmienny sposób, niż inne strony dotyczące
tego tematu. Autorzy pomiędzy postami na temat rozwiązań prawnych dostępności
do marihuany w innych krajach, ciekawostkach z książki prof. Vetulaniego, informują
o nowinkach z dziedziny budownictwa, elektroniki czy motoryzacji związanych
pośrednio z konopiami: „BMW od dawna stosuje konopie w szkielecie samochodu,
nowe i3 będzie ultralekkie właśnie dzięki konstrukcji w większości z konopi.
RESPECT.” (...) „No i to jest przełom! (…) Superkondensatory wzorowane
na grafenowych tyle że uzyskane z włókien konopi! Czy więc niedługo możemy
spodziewać się HEMP-BATTERIES? Pozostając w szoku oczekuje na ten moment
:)))” (...)
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Kolejne hasło brzmiało „THC” i tu również pojawiło się kilka stron z których
autorzy wybrali najpopularniejsze.
Tytuł strony: THC Harpagany Uniwersytet
Adres: https://www.facebook.com/ThcHarpagany?fref=ts
2856 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 14.20) strona założona w 2014
roku.
W informacji o stronie można przeczytać: „Możecie wysyłać zdjęcia swoich
wyczynów na thc.harpagany@o2.pl. Misja: legalizacja”
Strona ogranicza zawartość do satyrycznych obrazków popularyzujących
używanie marihuany.
Tytuł strony: THC Uniwersytet
Adres: https://www.facebook.com/thcuniversityorg?fref=ts
4332 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 14.30) strona założona w 2012
roku.
Jak informują założyciele tej anglojęzycznej strony: „THC University is The first
professional marijuana cultivation training program in Colorado. We believe there's
never been a better time to learn how to cultivate and care for your own marijuana
plants than now”. Na stronie zamieszczane są artykuły popularyzujące używanie
konopi.
Zastosowanie zwrotów slangowych „blanty”, „jaranie” otworzyło nam nowe
możliwości analizy stron. Pojęciami „blanty” i „jaranie” określa się skręty marihuany.
Tytuł strony: Jaram Blanty Wyczynowo
Adres: https://www.facebook.com/jaramblantywyczynowox33/?fref=ts
4238 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 14.42) strona założona w 2012
roku.
W zakładce informacyjnej zamieszczono zdanie: „Strona nie namawia Cię do
palenia marihuany, gdyż w Polsce jej posiadanie jest karalne!” Funpage promuje
używanie przetworów konopi głównie poprzez zabawne tematyczne memy.
Tytuł strony: JARANIE to nie ĆPANIE lepsze to niż VÓDKI chlanie.
Społeczność
Adres: https://www.facebook.com/pages/JARANIE-to-nie-%C4%86PANIE-lep
sze-to-ni%C5%BC-V%C3%93DKI-chlanie/164411487101482?fref=ts
1444 użytkowników lubi to (06.07.2016 godzina 15.01) strona założona w 2012
roku
W opisie strony czytamy między innymi: „Nie nakłaniamy do palenia czy też
sadzenia Marihuany. W Polskim prawie jest ona nielegalna (NIESTETY) (…) Jack
Herer, tekst opublikowany w “Earth Island Journal” marihuana to przede wszystkim
medycyna !!! a nielegalna tylko dlatego, ze nie można jej opatentować, czytaj: nie
można na niej zarabiać. firmy farmaceutyczne popadały by natychmiast, a one
wszak trzymają władze na świecie. Medyczna Marihuana leczy : ADHD, AIDS,
alkoholizm, alzheimer, anoreksja, astma, arterioskleroza, artretyzm, bezsenność,
biegunki, bóle, bóle menstruacyjne, bóle mięśniowe, bóle nowotworowe, bóle
reumatyczne, Crohn (Leśniowski), demencja, depresja, dermatozy, dyskinezje,
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dystonia, dystrofia mięśniowa, egzemy, epilepsja, glejak wielopostaciowy,
gronkowiec złocisty MRSA, MSSA, grzybica, HBV, hemoroidy, HCV, HIV,
huntington, infekcje, jaskra, jęczmień oka, kachleksja, leukemia, łuszczyca,
miażdzyca, migreny, nowotwory mózgu, nowotwory piersi, nowotwory płuc,
nowotwory skóry, odleżyny, oparzenia, paraplegia, parkinson, plamica wątrobowa,
porażenie mózgowe, PTSD, retinopatia cukrzycowa, skurcze spastyczne,
stwardnienie rozsiane, szumy uszne, świąd, tetraplegia, tiki nerwowe, tinnitus,
tourett, trądzik, udary mózgu, urazy mózgu, wymioty, wytrzeszcz, zapalenie gardła,
zapalenie oskrzeli, zapalenie wątroby typu B, zapalenie wątroby typu C, zapalenie
węzłów chłonnych, zapalenie żyły, zapalenie serca, zespół napięcia
przedmiesiączkowego, zespół stresu pourazowego, żylaki.”
Zadaniem strony jest popularyzacja marihuany, oprócz zdjęć konopi w różnych
stadiach wzrostu, znajdują się także satyryczne rysunki na temat używania konopi.
Tytuł strony: O Marry Marry, słodziutka Marry Marry
Adres: https://www.facebook.com/slodziutkamarry
17 905 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 15.21) strona założona
w 2013 roku
Na stronie widnieje skąpa informacja: „Nie namawiamy do palenia marihuany !
Posiadanie marihuany w Polsce jest karalne!”. Zawarty na stronie materiał ogranicza
się do zamieszczonych zdjęć i fotomontaży łączących treści erotyczne z tematem
konopi. Zdjęcia przedstawiają bardzo atrakcyjne kobiety w bieliźnie lub strojach
kąpielowych palące marihuanę lub dziewczęta odziane w bieliznę
z charakterystycznym liściem cannabis.
Tytuł strony: Jaki kraj takie łąki. Społeczność
Adres: https://www.facebook.com/jakikrajtakielaki/timeline
23 774 użytkowników lubi to (06.07.2015, godzina 15.40) strona założona
w 2014 roku
Informacje na temat strony ograniczają się do zachęty do wejścia na strony
popularyzujące konopie lub handlujące nasionami cannabis: „Wejdź
na www.cannabisnews.pl & www.nasionamarihuany.pl”. Na stronie znajdują się tak
zwane memy, zdjęcia wraz z dopisanym tekstem zmieniającym kontekst oryginału,
których celem jest propagowanie używania konopi.
Tytuł strony: Nikogo nie zabiła, a jednak zakazana. Społeczność
Adres: https://www.facebook.com/NikogoNieZabila
86 985 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 15.46) strona założona
w 2014 rok
Na stronie można znaleźć następującą informację: „Nie namawiamy do palenia
marihuany ! Zapraszam do zakupów w naszym sklepie !(…)”
Bardzo interesujące wydają się wpisy Internautów pod postami, prezentujące
ich stan wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych używania konopi. Oto przykład
dyskusji o tym, czy marihuana uzależnia:
XXX: kto ci napierdolił takich głupot że uzależnia ? 
XXX: tak naprawde uzaleznia  ale chuj z tym 
XXX: ja moge w każdej chwili przestać

504
______________________________________________________________________

XXX: uzależnia to kredyt!
XXX: Wiem po sobie doskonale, że nie uzależnia... Może zdarzają się ludzie,
którzy popadają w nałogi, nawet jeżeli zielone radości uzależnia... przecież nikotyna
bardziej i w dodatku tylko szkodzi
Tytuł strony: Marihuana to nie tania dziwka do lansu. Społeczność
Adres: https://www.facebook.com/tonietaniadziwka
7130 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 16.10) strona założona w 2015
roku
Opis strony ogranicza się do zdania: „Marihuana to nie tania dziwka do lansu
To pożywka dla umysłu, droga do głębokich transów”. Adres poświęcony
popularyzacji konopi. Znajdują się między innymi memy o takich treściach: „Nie
wypowiadaj się skoro nigdy nie paliłeś bo tylko szkodzisz...” Zwolennicy używania
i legalizacji konopi chętnie porównują alkohol i konopie. Panuje uogólnione
przekonanie o silnej szkodliwości alkoholu w porównaniu do „bezpiecznej”
marihuany: „XXX: - ziele to spokój alkochol to szaleństwo”
Tytuł strony: Medical Cannabis. Społeczność
Adres: https://www.facebook.com/pages/Medical-Cannabis/1102437869772
897
3482 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 16.22) strona założona w 2015
roku
Informacja zawarta na stronie brzmi: „Informacje o medycznych
zastosowaniach konopi indyjskich. Nie namawiamy do palenia oraz hodowania
konopi indyjskich w krajach gdzie jest to zabronione.” Na stronie znaleźć można linki
do artykułów np: „Codzienne używanie marihuany nie prowadzi do zmian w mózgu”
(http://nasionakonopi.blog.pl/2015/02/21/codzienne-uzywanie-marihuany-nieprowadzi-do-zmian-w-mozgu/), „Top 10 filmów o paleniu marihuany”
(http://faktykonopne.pl/top-10-filmow-o-paleniu-marihuany/), „Ubrania, z których
można palić marihuanę” (http://faktykonopne.pl/ubrania-z-ktorych-mozna-palicmarihuane/), czy „10 oznak, że musisz zapalić jonita” (http://faktykonopne.pl/10oznak-ze-musisz-zapalic-jonita/).
Na stronie pojawił się także interesujący link, przekornie zatytułowany ”10
naukowych powodów żeby NIGDY nie palić marihuany” (http://faktykonopne.pl/9naukowych-powodow-zeby-nigdy-nie-palic-marihuany/). Argumenty zamieszczone
w tym artykule przekonują, że używanie konopi nie jest szkodliwe. Artykuł
manipuluje, upraszcza i pomija faktyczne doniesienia z badań.
Tytuł strony: Cannabis, Whisky, Ananas
Adres: https://www.facebook.com/pages/Cannabis-Whisky-Ananas/47598641
5894821
3885 użytkowników lubi to (06.07.2016, godzina 16.45) strona założona w 2015
roku
W opisie strony czytamy: „Fanatycy dobrego palenia i chilloutu ! Nie
namawiamy do palenia i uprawy marihuany.” Na stronie można znaleźć zdjęcia
krzewów konopi i suszu oraz linki do muzyki i artykułów popularyzujących używanie
konopi.
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Konsekwencje zdrowotne używania przetworów konopi
Problem używania konopi wywołuje bardzo silne emocje, zwłaszcza wśród ich
zwolenników. Portal „Kobieta XL” http://www.kobietaxl.pl/zdrowie/czy-marihuanaszkodzi.html zamieścił artykuł autorstwa terapeuty uzależnień Janusza
Koczberskiego pt. „Czy marihuana powinna być legalna?”, w którym autor powołując
się na badania naukowe, rzeczowo i w syntetyczny sposób omawia skutki zdrowotne
używania marihuany. Artykuł jest ostrożnym głosem sceptyka legalizacji marihuany
i stanowi zdecydowaną mniejszość wśród innych publikacji na ten temat. Zaskakuje
liczba hejtujących komentarzy pod wypowiedzią autora:
Komentarz od: ~pfff: jeb*nij se autorze baranka o sciane...
Komentarz od: ~P..dy: To jest kłamstwo fakty z błędami naukowymi śmiech
na sali! Sadzić, palić, jarać w ch..., zalegalizowac!
Komentarz od: ~Gość: Same ku...bzdury, zero pojęcia o temacie.
Komentarz od: ~pare lat pale: Wlasnie dlaczego tak oglupiacie ludzi jeszcze
jakis poczatkujacy palacz tu wejdzie i sie nie potrzebnie przestraszy. kvrwy je... was
maczetami!!!! pale marihuane 8 lat i czuje sie swietnie a jakby sie czul alkoholik
pijacy 8 lat regularnie? raczej nie za dobrze..... a ja jestem w wysmienitej
formie,cwicze na silce i mma a trawke zawsze pale wieczorem dla rozluxnienia,dla
spokoju,zeby sie posmiac... i nie przestane palic jeba c was matoly,skokobzki pir
dolone pseudo koty jestescie zwzklymi szarzmi myszkami.tylko cisnienie podnosicie
normalnym ludziom,zazywajacym marihuane.
Komentarz od: ~Mateusz XXX: Co za pierd...., jak można takie śmieci mówić.
Niby ty masz jakieś pojęcie o psychologi, psychiatrii? Chemii oraz biologii? Najpierw
zacznijmy od historii. To co mówisz to stek bzdur, bo gdy zrobimy naszym królom
sekcje zwłok i sprawdzimy dna to założę się, że znajdziemy tam THC. Od lat 90
ludzie palą marihuanę w Polsce? Ty jesteś jakiś niepełnosprawny intelektualnie. No
dobra, może przesadziłem albo i nie, sam jestem palaczem marihuany od długiego
czasu, powiem szczerze, że może zacznij palić, bo widzę, że coś ci na łeb siadło.
Po pierwsze, nie zaprzeczy się zdolności leczniczych marihuany oraz
wykorzystywania jej na salonach w czasie średniowiecza. Kto inny jak nie człowiek
poleca drugiemu człowiekowi daną rzecz z powodu usatysfakcjonowania z jej
działania (To tyczy się od wina, po samochody). Po drugie, możliwość zaprzeczenia
tego iż człowiek jest wolną istotą jako czynnik napędzający gospodarkę jest znikomy
tak jak to, że od wody. Tak! Zwykłej wody, więcej osób zginęło topiąc się w zupie,
niż miałoby umrzeć od upalenia się marihuaną. Jeżeli to nieprawda, to proszę
o argumentacje popartą dowodami. Jeżeli brakuje chociaż tego. To stwierdzam
alkoholizm u Pana, który się wypowiadał, że "Polscy narkomani palili susze
o zawartości 0,20% THC." To takim tokiem rozumowania mogę stwierdzić,
że w latach 70 odnaleziono Indię, bo przez całą resztę okresu istnienia świata, jej
nie było.
Autor wspomnianego artykułu poproszony o wypowiedź na temat komentarzy
Internautów wyraził pogląd, że praktyka terapeutyczna podpowiada, iż zarówno
treść jak i składnia tych wypowiedzi świadczą dobitnie o konsekwencjach
zdrowotnych używania konopi.
Terapeutyczne właściwości konopi znane są od 12000 lat. 13 Jednak
współcześnie ocenia się że wartość terapeutyczna kannabinoidów jest znacznie
13

M. Tkaczyk, E. Florek, W. Piekoszewski, Marihuana i kanabinoidy jako leki. „Przegląd Lekarski”.
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mniejsza, niż działania niepożądane, gdyż wpływają na cały OUN. 14 W naszym
mniemaniu używanie pojęcia „medyczna marihuana” stanowi nieuprawnione
uproszczenie. Taki związek frazeologiczny może oznaczać, że jeśli coś jest
medyczne to jest lekiem a zatem konotacja takiego sformułowania będzie
pozytywna, ponieważ lekarstwa ratują zdrowie, ergo są dobre (to narkotyki są złe).
Rozerwanie związku między marihuaną a narkotykiem prowadzi do „zmiękczenia”
stanowiska społeczeństwa wobec konopi. Medyczna marihuana to faktycznie nie
„marihuana” lecz związki THC lub CBD pozyskiwane z konopi i podawane w formie
leku (Sativex, Dronabinol (Marinol), Nabilon (Cesamet) – syntetyczny analog THC
wywołujący mniej działań niepożądanych) według ściśle określonych dawek i form
przyjmowania w celach np. analgetycznych (np. w formie aerozolu). 15 Równie
nieuprawnione byłoby nazywanie leków przeciwkaszlowych pozyskiwanych z maku
lekarskiego (Papaver somniferum) medycznym opium, czy medyczną heroiną.
Warto także zadać pytanie, czy zalecenie pacjentowi zapalenia skręta marihuany
w celu poprawy samopoczucia i ograniczenia nudności i wymiotów podczas
chemioterapii na oddziale onkologii płuc byłoby zgodne ze sztuką medyczną? Świat
medycyny artykułuje właśnie potrzebę ostrożności w dwóch kwestiach. Pierwsza
dotyczy palenia jako drogi wprowadzania substancji do organizmu, a druga wiąże
się z pytaniem, czy samodzielne uprawianie krzewów i pozyskiwanie z nich
materiału gwarantuje właściwą jakość produktu.16 Jak przyznaje jednak organizacja
Wolne Konopie, celem nie jest rzeczowa dyskusja, tylko „medialna krucjata”.
Informacja taka widoczna jest w poniższym printscreenie ze strony Wolne Konopie.

Warto także zadać pytanie będące konsekwencją myśli Paracelsusa: dosis facit
venenum. Czy zwolennicy tak zwanej „medycznej marihuany” byliby
usatysfakcjonowani formą przyjmowania potencjalnego leku, który miałby
2012, 69/10, s. 1096
G. Kwolek, A. Zakrzeska, H. Kozłowska, B. Malinowska, Wpływ anandamidu, endogennego agonisty
receptorów kannabinoidowych na układ krążenia. „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”. 2005,
vol. 59, s. 208-218
15
A. Kazula, Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii, „Postępy
farmakoterapii”. 2009, tom 65, nr 2, s. 149
16
P. Jabłoński, Medyczne używanie konopi, „Serwis Informacyjny Narkomania”. 2015, nr 3 (71), s. 3-4
14
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ograniczone własności psychoaktywne ze względu na niewielką dawkę, czy wręcz
brak związków psychoaktywnych?
Problem wydaje się jeszcze bardziej złożony, gdy przyjmiemy psychologiczną
perspektywę relacji pacjent – terapeuta. Ważnymi celami psychologii jest promocja
zdrowia rozumiana jako „...zespół działań profesjonalnych psychologów, których
celem jest kształtowanie i utrwalanie zachowań potrzebnych do rozwoju i utrzymania
zdrowia jednostki”, kierowanie się naczelną zasadą dobra drugiego człowieka oraz
zapewnienie pacjentowi, na tyle ile to możliwe, pełnego fizycznego, psychicznego
i społecznego dobrostanu.17 Pojawia się zatem kłopotliwe pytanie, jak powinno
brzmieć stanowisko psychologów wobec zastosowania przetworów konopi, które
pomimo swej szkodliwości mogą chwilowo poprawić jakość życia chorych?
Używanie cannabis niezależnie od siły entuzjazmu jej popularyzatorów wiąże
się z ryzykiem zdrowotnym ich stosowania. Konsekwencje sprowadzają się do
problemów ze zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym. Podkreślmy tu
z całą mocą, że używając pojęcia „marihuana” nie mamy na myśli środków
farmakologicznych produkowanych na bazie związków zawartych w konopiach,
będących przebadanymi lekami dopuszczonymi do oficjalnego obrotu. Dlatego, jak
powiedzieliśmy wcześniej, pojęcie „medyczna marihuana” jest w naszej ocenie
nadużyciem i celowym wprowadzaniem w błąd opinii publicznej, by „zmiękczyć”
społeczne nastawienie wobec tego środka. Autorzy zauważyli także, że od pewnego
czasu środowiska entuzjastów legalizacji konopi w dyskusji publicznej przestają
stosować hasło „medyczna marihuana”, wymieniając je na bardziej „poważnie”
brzmiące w ich mniemaniu pojęcie: „medyczne konopie”.
Zwolennicy używania marihuany często przywołują argument zawarty
w artykule zamieszczonym w medycznym czasopiśmie Lancet, że konopie jako
używka są niegroźne i bezpieczniejsze, niż kolejno: alkohol, heroina, crack-kokaina,
metaamfetamina, kokaina, papierosy i amfetamina.18 Wayne Hall i Louisa
Degenhardt, w artykule opublikowanym w tym samym czasopiśmie zauważają,
że używanie konopi wywołuje działania niepożądane obejmujące: zespół
uzależnienia, zwiększone ryzyko wypadków samochodowych, zaburzenia czynności
układu oddechowego, choroby układu krążenia, negatywne skutki regularnego
stosowania mające swoje odbicie w zdrowiu psychicznym i rozwoju
psychospołecznym młodzieży.19 I choć ten artykuł jest równie wiarygodny jak inne
naukowe publikacje w Lancecie, argumenty w nim zawarte są niewygodne dla
użytkowników i propagatorów konopi, zatem nie bywają przez nich przywoływane.
Badania podłużne wykazały, że używanie konopi może prowadzić do
pojawienia się zaburzeń depresyjnych i lękowych. 20 Wczesna inicjacja marihuany
J. C. Czabała, H. Sęk, Pomoc psychologiczna (w:) J. Strelau (red.): Psychologia, tom 3. Gdańsk 2002,
s. 605-621; M. Toeplitz-Winiewska, Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa (w:) J. Strelau
(red.): Psychologia, tom 3. Gdańsk 2002, s. 823-836
18
D.J. Nutt, L.A. King, L.D. Phillips, Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet, 376,
2010, s. 1561
19
W. Hall, L. Degenhardt, Adverse health effects of non-medical cannabis use. Lancet, 374, 2009,
s.1383-1391
20
J.S. Brook, P. Cohen, D.W. Brook, Longitudinal study of co-occurring psychiatric disorders
and substance use. „Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry”. 1998, 37,
s. 322-330; J.S. Brook, Z. Rosen, D.W. Brook, The effect of early marijuana use on later anxiety
and depressive symptoms. „New York States Psychologist”. 2001, 13, s. 35-40; B.E. Green, C. Ritter,
Marijuana use and depression. „Journal of Healthand Social Behavior”. 2000, 41(1), s. 40-49;
17
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prowadzi do poważniejszych konsekwencji CUD (cannabis use disorder). 21 Istnieją
też sugestie, że używanie konopi może wywoływać stany podobne do tych
w schizofrenii, czy wręcz prowadzić do wywołania choroby. 22 Związek THC zawarty
w konopiach uszkadza gen COMT kodujący enzym 0-metylotransferazę
katecholową, której działanie polega na degradacji dopaminy. 23 Dopaminę uważa
się powszechnie za związek psychozotwórczy a jej zwiększone uwalnianie prowadzi
do powstania objawów pozytywnych (wytwórczych) w schizofrenii jak omamy
i urojenia. Odgrywa zatem kluczową rolę w patomechanizmie schizofrenii.
Ekspozycja na działanie substancji zawartych w konopiach zwłaszcza w okresie
adolescencji zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii lub innych utrwalonych zaburzeń
psychotycznych.24 Używanie egzogennych kanabinoidów, może także prowadzić do
zaburzeń w funkjconowaniu układu endokanabinoidalnego i zakłócać procesy
neurorozwojowe.25Używanie konopi prowadzi także do zaburzeń poznawczych. U
osób często używających konopi zarejestrowano niską selektywność uwagi, braki
w umiejętnościach matematycznych, ekspresji werbalnej, upośledzenie
w procesach przetwarzania i zapamiętywania informacji oraz deficyty
w przetwarzaniu afektywnym.26 Ponadto istnieją uzasadnione przesłanki, że związki
G.B. Bovasso, Cannabis abuse as a risk factor for depressive symptoms. „American Journal
of Psychiatry”. 2001, 158, 2033-2037; G.C. Patton, C. Coffey, J.B. Carlin, L. Degenhardt, M. Lynskey,
W. Hall, Cannabis use and mental health in young people: Cohort study. „British Medical Journal”. 2002,
32, s. 1195-1198; L.J. Horwood, D.M. Fergusson, C. Coffey, G.C. Patton, R. Tait, D. Smart, P. Letcher,
E. Silins, D.M. Hutchinson, Cannabis and depression: An integrative data analysis of four Australasian
cohorts. Drug and Alcohol Dependence. 2012, 126(3), s. 369-378; D.Rasic, S.Weerasinghe,
M. Asbridge, D.B. Langille, Longitudinal associations of cannabis and illicit drug use with depression,
suicidal ideation and suicidal attempts among Nova Scotia high school students. Drug and Alcohol
Dependence. 2013, 129(1), s. 49-53
21
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chemiczne zawarte w konopiach działają niszcząco na strukturę hipokampa.
Hipokamp bierze udział nie tylko w procesach przetwarzania pamięci świeżej, lecz
także tonicznie hamuje „układ nagrody”. Jego dysfunkcja prowadzić może do
„odhamowania”.27
Związki chemiczne zawarte w konopiach nie pozostają bez wpływu na zdrowie
fizyczne użytkowników. Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne twierdzi
że regularne zażywanie konopi wpływa negatywnie na zdrowie podobnie jak
używanie wyrobów tytoniowych ze względu na zawartość szkodliwych związków
chemicznych i styl przyjmowania. 28 Podczas palenia konopi użytkownicy narażają
się na dłuższą ekspozycję na dym, gdyż celowo zatrzymują go w płucach dłużej, niż
palacze tytoniu. Na przykład ilość wdychanej smoły i poziom absorbowanego tlenku
węgla (niezależnie od zawartości THC) jest od trzech do pięciu razy wyższy, niż
u palących tytoń.29 U około 2% użytkowników konopi dochodzi do poważnych
powikłań sercowo naczyniowych z których 25% kończy się zgonem.30
Entuzjaści konopi zaprzeczają, że marihuana jest narkotykiem inicjacyjnym,
prowadzącym do używania innych szkodliwych substancji psychoaktywnych.
Badania jednak wskazują na wystąpienie takiego związku z kilku powodów. Okazuje
się, że skutki neurobiologiczne używania konopi wiążą się ze wzrostem wrażliwości
na efekty działania innych substancji psychoaktywnychNadto, osoby przyjmujące
konopie wchodzą w kontakty z tymi, którzy używają lub handlują innymi narkotykami.
Używanie konopi wpływa na podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów.31
Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że legalizacja konopi wpłynie na spadek
sprzedaży i używania alkoholu. W rzeczywistości etanol zwiększa wchłanianie THC,
co powoduje subiektywne nasilenie efektów psychoaktywnych i równocześnie
przyczynia się do popularyzacji takiej kombinacji środków. 32 Używanie konopi może
także prowadzić do uzależnienia, którego objawy opisano w kodyfikacjach
diagnostycznych ICD i DSM.33Ze względu na objętość artykułu autorzy ograniczyli
się do przedstawienia najistotniejszych konsekwencji zdrowotnych używania
marihuany. W zderzeniu argumentacji naukowej z przytoczonymi wcześniej
fragmentami dialogów, czy informacji zawartych na funpagach portalu Facebook
można wyciągnąć wnioski, że wśród lajkujących i uczestniczących
w społecznościach propagujących marihuanę istnieje niski poziom wiedzy na temat

P. Mierzejewski, W. Kostowski, Rola hipokampa w patogenezie uzależnień i działaniu pozytywnie
wzmacniającym substancji psychoaktywnych, „Alkoholizm i Narkomania”. 2002, 15(2), 207-219
28
American Chemical Society (2007, December 18) Marijuana Smoke Contains Higher Levels of Certain
Toxins than Tobacco Smoke. Science Daily
29
T.C. Wu, D.P. Tashkin, B. Djahed, J.E. Rose, Pulmonary hazards of smoking marijuana as compared
with tobacco. „New England Journal of Medicine”. 1988, 318(6), s. 347-351; D.P. Tashkin, Pulmonary
complications of smoked substance abuse, „Western Journal of Medicine”. 1990 152(5), s. 525-530
30
E. Jouanjus, M. Lapeyre-Mestre, J. Micallef, Cannabis Use: Signal of Increasing Risk of Serious
Cardiovascular Disorders. „Journal American Heart Association”; originally published April 23, 2014;
doi: 10.1161/JAHA.113.000638, s. 6
31
A.J. Budney, C. Stanger, Cannabis use and misuse (w:) J.M. Rey (red.): IACAPAP e-Textbook of Child
and Adolescent Mental Health. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry
and Allied Professions. 2012, s. 13, http://iacapap.org/wp-content/uploads/G.2-CANNABIS-072012.pdf
32
S.E. Lukas, S. Ozorco, Ethanol increases plasma Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) levels and subjective
effects after marihuana smoking in human volunteers. Drug and Alcohol Dependence. 2001, 64(2),
s. 143-149
33
APA, American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth
Edition. DSM-IV. Washington 1994, DC: APA
27

510
______________________________________________________________________

konsekwencji zdrowotnych jej używania, nagminnie występuje ignorowanie
i gwałtowne zaprzeczanie szkodliwości oraz myślenie życzeniowe.
Podsumowanie
Współczesne media odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu się postaw
i wiedzy o świecie oraz budowaniu relacji społecznych zwłaszcza wśród młodzieży.
Jak wspomniano wcześniej Internet, to coraz bardziej znaczące źródło informacji.
Medium społecznościowe takie jak Facebook odgrywa istotną rolę w kształtowaniu
postaw i przekonań uczestników. Naszym zdaniem problem nie tkwi w rzetelności,
czy wiarygodności źródła informacji np. strony internetowej, gdyż każdy ma prawo
publikować to, co mu się podoba, jeśli nie przekracza granic obowiązującego prawa.
Zatem nie musi być to wiedza wiarygodna, poparta badaniami. Wreszcie nie chodzi
o to, czy marihuana jest szkodliwa czy nie lecz o to, by nazywać rzeczy takimi jakimi
są naprawdę.
Na portalu Facebook istnieje szereg stron, których tematyką jest propagowanie
legalizacji i używania przetworów konopi. Uczestnicy dyskusji wymieniają się wiedzą
na temat marihuany i prezentują jednoznacznie pozytywny stosunek do omawianej
używki, pomijają fakty naukowe i lekceważą potencjalne konsekwencje zdrowotne.
W niektórych wypowiedziach da się zauważyć głoszone otwarcie przekonanie,
że walka o tak zwaną medyczną marihuanę jest tylko pretekstem do legalizacji
konopi w celach rekreacyjnych a stanie się to łatwiejsze gdy opinia publiczna będzie
bardziej przychylna. W procederze tym uczestniczą także autorytety w mniej lub
bardziej świadomy sposób. Przykładem manipulacji informacją jest narracja
dziennikarza w programie telewizyjnym na temat leczniczego wpływu oleju
haszyszowego przy równoczesnej ekspozycji obrazu suszu konopi.
Podstawowym zadaniem dla służb społecznych (psychologów, pedagogów,
socjologów) jest skupienie wysiłków na profilaktyce środowiskowej. Postulujemy tu
działania dwutorowe. Konieczne jest wyposażanie dorosłych (rodziców, nauczycieli)
w rzetelną wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych używania narkotyków,
a także wiedzę skąd takie informacje uzyskać, by stanowili partnerów w rzeczowej
dyskusji na ten temat z młodzieżą. Do młodzieży należy kierować ofertę edukacyjną
opartą na solidnych naukowych podstawach na temat konsekwencji zdrowotnych
używania marihuany. Ważny jest sposób informowania młodzieży, chodzi o to by
dominował przekaz rzetelny, dostosowany do poziomu odbiorcy, pozbawiony cech
propagandy, moralizowania i gry emocjami. Truizmem wydaje się stwierdzenie,
że ważnym elementem profilaktyki jest stworzenie szerokiej oferty (sportowej,
artystycznej, animacyjnej) sprzędzenia czasu wolnego, alternatywy dzięki której
będzie następować zmiana postaw wobec używek. Przestrzegamy także, przed
wdrażaniem profilaktyki opartej na przekazywaniu młodzieży wiedzy na temat
efektów działania środków psychoaktywnych. Taka aktywność przyniesie skutek
nieporządny, odwrotny do zamierzonego, gdyż u części uczniów rozbudzi
zainteresowanie i pragnienie zgłębienia tematu w praktyce.
Streszczenie
W ostatnim czasie w mediach rozgorzała dyskusja na temat leczniczych
właściwości marihuany. Innymi słowy, wyjście marihuany z „podziemia”
zaowocowało licznymi dyskusjami na różnych forach, w tym także na internetowych.
Powstaje jednak pytanie – co tak naprawdę wiemy na temat marihuany, czy też jej
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leczniczych właściwości. Prof. Vetualni zawraca uwagę, że „jego poglądy na temat
marihuany wzbudzają kontrowersje tylko wśród tych, którzy o jej działaniu mają nikłe
pojęcie. Wśród polityków, niektórych dziennikarzy i ludzi, którzy formułują swoje
poglądy wyłącznie na podstawie tego, co media im podają. A podają często bzdury,
strasząc, że marihuana doprowadza ludzi do śmierci”. 34 Dlatego też istotne wydaje
się zbadanie jaka wiedza na temat przetworów konopi prezentowana jest
na Facebooku – najpopularniejszym serwisie społecznościowym. Interesujące
wydało nam się postawienie kilku zasadniczych pytań a mianowicie
- jakiego typu treści na temat przetworów konopi można najczęściej znaleźć
na funpage’ach;
- czy zwolennicy kont promujących używanie konopi w celach rekreacyjnych
lub medycznych czerpią swoją wiedzę o ich działaniu ze źródeł opartych
o merytoryczne podstawy (źródeł naukowych)?
- co rozumie się pod pojęciem tak zwanej „medycznej marihuany”;
- czy zmagania o legalizację „medycznej marihuany” nie są tylko kamuflażem
dla entuzjastów używania konopi w celach rekreacyjnych?
Uwzględniając wszystkie wymienione powyżej kwestie nie ograniczają, a wręcz
upoważniają do podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji. Dokonany przez autorów
przegląd stron serwisu Facebook ukazuje nikły stan rzetelnej wiedzy użytkowników
i zwolenników przetworów konopi na temat ich szkodliwości. W artykule podjęto
próbę skonfrontowania wiedzy entuzjastów marihuany z wynikami badań nad
konsekwencjami zdrowotnymi jej stosowania.
Słowa klucze: Facebook, marihuana, konopie, manipulacja, konsekwencje
zdrowotne
Summary
Media recently promoted a debate on healing properties of marihuana. In other
words, marihuana came “out of hiding” and triggered multiple discussions on many
forums, including the internet. The questions is what is really our knowledge
on marihuana and its healing properties. Prof. Ventualni argues that his „views
on marihuana are controversial only for those who know too little about its effects.
For politicians, some journalists who form their opinion on the basis of media
coverage. And that coverage often is nonsense like scaring that marihuana causes
death”. For that reason it seems important to research what knowledge about
cannabis is presented on Facebook as the most popular social network. Our
intriguing research questions were: what content on cannabis was available on fun
pages, if promoters of medicinal or recreational uses of cannabis used scientific
references, what is meant by “medicinal marihuana”, if lobbying for legalization
of “medicinal marihuana” is not mere camouflaging for enthusiasts of its recreational
uses. The above issues demand interdisciplinary inquiry. The study of the Facebook
pages by the authors reveal a very low level of knowledge on its harmful side effects
shared by the users and promoters of cannabis. The articles attempts to confront the
knowledge of the marihuana enthusiasts with results of scientific research
on cannabis health hazards.
Key words: Facebook, marihuana, cannabis, manipulation, health hazards
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Wydział Nauk o Zdrowiu
WYBRANE NIEDOBORY PIERWIASTKOWE,
POWODUJĄCE WYPADANIE WŁOSÓW
Proces wypadania w ogólnym zarysie
Najważniejszym elementem budowy i fizjologii włosa jest mieszek włosowy,
ponieważ jest to miejsce, w którym włos powstaje. Każdy z nas rodzi się z określoną
liczbą mieszków włosowych i nie ma takiej możliwości, aby po narodzinach powstały
nowe. Jeżeli np. w skutek urazu mechanicznego mieszek włosowy ulegnie
zniszczeniu to będzie to utrata stała.1
Mieszek włosowy ma z góry zaprogramowaną liczbę włosów do wytworzenia.
Trycholodzy określają, że każdy mieszek włosowy wytwarza od 20 do 70 włosów
w ciągu życia. Z jednego mieszka wyrasta kilka włosów naraz, choć znajdują się one
w różnych fazach wzrostu. Obecność kilku wyrastających włosów z mieszka jest
oznaką jego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania. Cykl, według którego włos na
głowie wzrasta, trwa od 2-6 lat i przyjmując dla średniej wieku 75 lat powtarza się
około 25 razy. Proces ten polega na tym, że każdy pojedynczy włos stopniowo
przechodzi z fazy aktywnej do fazy spoczynku. Warto jednak zaznaczyć, że każdy
mieszek jest niezależny, dlatego nie tracimy wszystkich włosów w tym samym
czasie. Gdy włosy zaczynają nadmiernie wypadać to znaczy, że nie dojrzewają do
swojej naturalnej starości, a mieszek staje się bezproduktywny.2,3
Każdego dnia tracimy około 100 lub więcej włosów. Nie jest to powodem do
niepokoju, ponieważ ok. 90% ze 100 000 mieszków włosowych na głowie jest w fazie
wytwarzania nowych włosów (anagenu). Pozostałe 10% włosów jest w fazie
spoczynkowej, a po 2-3 miesiącach wypadają i są zastępowane przez nowe włosy.
Przedłużające się i ewidentne wypadanie większej ilości włosów, pogorszenie ich
jakości i struktury, a także ogniska łysienia na skórze głowy są oznaką
nieprawidłowości w obrębie funkcjonowania skóry głowy, a taka sytuacja wymaga
interwencji.
Analiza pierwiastkowa jako wskaźnik mineralizacji organizmu
Piękne, błyszczące włosy to niewątpliwy atut urody, niezwykle ważny element
wizerunku, a przede wszystkim to oznaka zdrowia.4 Eksperci zajmujący się
zdrowiem zgodnie twierdzą, że włosy są także cennym wskaźnikiem, którym można
oznaczyć stan organizmu człowieka. To właśnie we włosach odkładają się wszystkie

A. Mackojć, By włos nie spadł, „Urod i Med.”. 2015, 8(3), 60-63
L. Brzezińska-Wcisło, Choroby włosów i owłosionej skóry głowy. Poznań 2015
3
J. Siemiątkowska, Zarys Trychologii Kosmetycznej. Starogard Gdański 2016
4
R. Sinclar, M. Patel, T.L. Dawidson i wsp. Hair loss in woman: medical and cosmetics approaches to
increase scalp hair fullness, „British Journal of Dermatology”. 2011, 165(3), 12-18
1
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pierwiastki, które dostarczamy organizmowi, zarówno te złe jak i dobre.5 Dlatego
chcąc zbadać faktyczny poziom danego pierwiastka warto wykonać badanie, które
nazywa się spektometrią atomową. Jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, a co
najważniejsze dużo bardziej precyzyjne i rzetelne od zwykłego badania krwi.
Badanie przeprowadza się pobierając około 10 g włosów (ucina się je tuż przy
skórze). We włosach znajdują się mikroelementy, które są dokładnym
odzwierciedleniem ilości pierwiastków magazynowanych przez organizm
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. 6 Białko włosa ma zdolność do
wiązania biopierwiastków, a keratynowa otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno
utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do jej środka
zanieczyszczeń zewnętrznych. Co więcej, wynik analizy pierwiastkowej włosów nie
jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń w przebiegu cyklu
dobowego, co daje wynik bardziej rzetelny od wyniku badania krwi. 7,8 W badaniu
oznaczonych jest 30 pierwiastków i 17 proporcji między pierwiastkowych, co
pozwala na interpretację dalszego postępowania oraz ustalenia zaleceń
pokarmowych i terapeutycznych w celu zniwelowania danego problemu.
Niedobory żywieniowe, a wypadanie włosów
Komórki mieszków włosowych mają intensywny metabolizm, który wymaga
dobrego zaopatrzenia w składniki i energię. Niedobór takich składników jak białka,
minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy, spowodowane przez różne czynniki
prowadzą do rozmaitych nieprawidłowości, w tym wzmaga się ich wypadanie.9,10
Niedobory żywieniowe mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Warto
wspomnieć, że w krajach rozwijających się mogą być spowodowane przede
wszystkim niedożywieniem i chorobami zakaźnymi. Natomiast w krajach wysoko
rozwiniętych przyczyną może być m.in. dieta odchudzająca, wegetarianizm
i weganizm, a także intensywny trening fizyczny.11 Wypadanie włosów towarzyszy
również chorobom gdzie podłożem są zaburzenia odżywiania (niedożywienie,
anoreksja),12 a także zauważono wzmożone występowanie tego zjawiska
u pacjentów po chirurgicznej mankietowej resekcji żołądka.13 W przewlekłym braku
wystarczającej ilości substancji odżywczych dochodzi do skrócenia fazy telogenu
włosów, co skutkuje przedwczesnym ich wypadaniem. Nowopowstające włosy,
znajdujące się w fazie anagenu również wykazują nieprawidłowości w obrębie
cebulki włosa.
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Żelazo
Już ponad 50 lat temu odkryto, że niedobór żelaza ma wpływ na wzmożone
wypadanie włosów. Od tego czasu wielokrotnie potwierdzono badaniami tę tezę,14;15;
16 a objaw ten należy do jednych z najbardziej charakterystycznych przy niedoborze
żelaza lub niedokrwistości z niedoboru żelaza. Niedobór żelaza to częsty problem
zdrowotny.17 Do grupy osób szczególnie narażonych na ten deficyt należą: dzieci do
drugiego roku życia, kobiety w ciąży, młode kobiety, które rozpoczęły menstruację,
a także kobiety których miesiączki są obfite, sportowcy i osoby w podeszłym wieku.
Niedokrwistość z niedoboru tego pierwiastka towarzyszyć może również chorobom
układu pokarmowego, a także przy znacznej utracie krwi (np. podczas operacji
chirurgicznej).
Żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym do wielu procesów metabolicznych.
W postaci związanej z hemoglobiną i mioglobiną ma kluczowe znaczenie
w transporcie tlenu. Ponadto, wpływa na syntezę DNA, regulację cyklu
komórkowego, a także na funkcjonowanie wielu enzymów. Niedobór żelaza
powoduje zmniejszenie ilości tlenu dostarczanego wraz z krwią do m.in. macierzy
włosa, a to skutkuje patologicznymi zmianami, związanymi ze wzrostem włosa.
Zaburzone jest także funkcjonowanie enzymów, niezbędnych w prawidłowej
fizjologii mieszka włosowego (m.in. w różnicowaniu się komórek).
Cynk
Cynk to pierwiastek o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania i aktywności
mieszków włosowych. Jego wpływ na biologię mieszka włosowego jest
spowodowany
głównie
jego
działaniem
antyoksydacyjnym
i immunomodulującym.18,19,20 Cynk jest kofaktorem ponad 300 enzymów, spośród
których wiele spełnia ważną rolę w fizjologii mieszka włosowego 21 np. jest
inhibitorem endonukleaz, które przyczyniają się do regresji mieszka włosowego.
Bierze również udział w tworzeniu keratyny, podstawowego składnika włosa, jak
również normalizuje pracę gruczołów łojowych. Zmniejszenie ilości wydzielanego
łoju jest szczególne korzystne w przypadku osób z zaburzeniami skórnymi na tle
łojotokowym.22,23 Cynk to ważny inhibitor enzymu 5-α-reduktazy, przekształcającego
14
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testosteron w jego dużo aktywniejszą formę dihydrotestosteron (DHT). DHT
uszkadza mieszki włosowe, a najbardziej wrażliwe na ten hormon są włosy
na skroniach, z tego powodu mężczyźni często mają przerzedzone zakola
i występuje u nich tzw. łysienie androgenowe. Cynk spełnia także ważne funkcje
w procesach genetycznych, zapewniając stabilność DNA, pośrednio wpływa na
proces regeneracji komórek (poprzez utrzymanie prawidłowej struktury DNA
komórek). Ponadto, wzmacnia tkankę skórną, i bierze udział w prawidłowym gojeniu
ran. Jego niedobór może skutkować osłabieniem właściwości mechanicznych
skóry.24,25
Zauważono istotne zaburzenia poziomu cynku w łysieniu plackowatym, choć
doniesienia o tym zjawisku są obecnie dyskusyjne. Według badań zespołu Al.-Jaff
i Bhat w łysieniu plackowatym obserwuje się znaczne obniżenie poziomu cynku,
a suplementacja po 12 tygodniach przynosi dobre efekty terapeutyczne (poprawę
zaobserwowano u ponad połowy badanych).26 W innych badaniach w wyniku
suplementacji cynkiem pacjentów z łysieniem plackowatym również odnotowano
zadowalające efekty po 6 miesiącach. Niedobór cynku obserwuje się także
w chorobie uwarunkowanej genetycznie acrodermatitis eneropathica (brak białka
odpowiedzialnego za wchłanianie cynku), a także w przypadkach długotrwałego
żywienia pozajelitowego. W obu przypadkach charakterystycznym objawem jest
przerzedzenie włosów.
Magnez
Wypadanie włosów to jeden z głównych objawów dużego niedoboru magnezu
(spadek stężenia w surowicy poniżej 0,5 mmol/dm 3). Przyczyną niedoboru tego
pierwiastka jest przede wszystkim nieprawidłowa dieta, a także zaburzenia w jego
wchłanianiu, nieprawidłowej redystrybucji, Niedobór tego pierwiastka może
towarzyszyć również cukrzycy typu I i II.27
Magnez jest pierwiastkiem, który przeciwdziała niedokrwieniu i niedotlenieniu
mieszków włosowych; jego niedobór skraca fazę anagenu – powstania i wzrostu
włosów. Niedobór magnezu może być obserwowany także w łysieniu
plackowatym.28 Brak odpowiedniej ilości magnezu w diecie może powodować
kruchość włosów i ich szybsze rozdwajanie na końcach. 29 Jednak, informacji
potwierdzonej badaniami na temat bezpośredniego wpływu tego pierwiastka na stan
włosów i mieszków włosowych jest wciąż niewiele.
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Podsumowanie
Liczba doniesień i badań naukowych na temat wypadania włosów
spowodowanego niedoborami pierwiastkowymi nadal jest niewystarczająca.
Pierwiastki takie jak żelazo, cynk i magnez spełniają wiele ważnych funkcji dla włosa,
jednak ich suplementacja w przypadku łysienia wciąż jest dyskusyjna i ma wielu
przeciwników. Ze względu na ogromny potencjał pierwiastków w prewencji
wypadania włosów warto bliżej przyjrzeć się temu problemowi i kontynuować
badania w tym zakresie.
Ponadto, niezwykle ważnym punktem określania niedoborów pierwiastkowych
jest rzetelny wywiad z pacjentem oraz wykonanie analizy pierwiastkowej włosa
metodą spektometrii atomowej, będącej obecnie najdokładniejszą metodą
określania stopnia mineralizacji organizmu. Standardowym, ale nie w każdym
przypadku najlepszym i najbardziej wiarygodnym badaniem jest analiza krwi. Jednak
skład osocza i stężenie istotnych dla organizmu pierwiastków we krwi nie zawsze
odpowiada ich zawartości w całym organizmie, a to niesie za sobą ryzyko
nieprawidłowej diagnozy.
Streszczenie
Przyczyn wypadania włosów jest wiele. Mogą być zupełnie banalne jak
np. wiązanie włosów w ciasny kok czy też spowodowane niewłaściwą pielęgnacją.
Mogą być również bardzo poważne i świadczyć o chorobie. 30,31 Jednym
z ważniejszych czynników powodujących wypadanie włosów są niedobory
pierwiastkowe oraz niezrównoważona dieta. 32,33 W niniejszym artykule dokonano
przeglądu literaturowego dotyczącego utraty włosów na tle deficytu wybranych
pierwiastków: żelaza, cynku i magnezu.
Słowa klucze: wypadanie włosów, żelazo, cynk, magnez
Summary
There are many causes of hair loss. They can be quite banal like inappropriate
hairstyle (tight bun) or caused by improper care. They can also be very serious
and indicative of disease.1;2 One of the major factors causing hair loss are trace
elements deficiencies and unbalanced diet. The present article reviews the literature
concerning hair loss connected to the deficit of selected elements : iron, zinc and
magnesium.
Key words: hair loss, iron, zinc, magnesium
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Magdalena URBAN
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
ZACHOWANIA PROZDROWOTNE WŚRÓD PODCHORĄŻYCH MARYNARKI
WOJENNEJ NA TLE STUDENTÓW CYWILNYCH
„Mądry człowiek powinien wiedzieć,
że zdrowie jest jego najcenniejszą wartością”
~Hipokrates

Wprowadzenie
Zdrowie najczęściej jest rumiane jako stan, w którym człowiek nie choruje i nie
odczuwa żadnych dolegliwości. Jednak należy pamiętać również o postrzeganiu
zdrowia jako procesu, ponieważ nie jest one stałym zasobem tylko cyklem
przemieszczania się pomiędzy niekończącym się zbiorem elementów dzielących
zdrowie od choroby.1 W kontekście zdrowia jako procesu nie może zabraknąć
również kształtowania zachowań prozdrowotnych, to za ich sprawą ludzie podejmują
świadome działania na rzecz poprawy swojego stanu zdrowia ale również
i samopoczucia.
Fundacja Wygrajmy Zdrowie w poradniku wydanym w ramach kampanii
„Ambasador Zdrowia” wymienia czynniki prozdrowotne, dzięki którym każdy jest
w stanie zweryfikować czy jego postępowanie sprzyja występowaniu chorób czy
wręcz przeciwnie może za ich sprawą cieszyć się zdrowiem. Wśród tych czynników
wyróżnione zostały: aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie się, zażywanie
używek, wypoczynek po pracy, radzenie sobie ze stresem oraz dbanie o dobry
kontakt z bliskimi.2
W dobie zabieganego społeczeństwa, cierpiącego na brak czasu, zdaje się, że
troska o zapewnienie sobie i najbliższym odpowiedniej kondycji oraz witalności
odstawiana jest na dalszy plan. Nic bardziej mylnego. Według badań
przeprowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej, zdrowie jest jedną
z najważniejszych wartości w życiu człowieka. W hierarchii najbardziej cenionych
wartości dla Polaków wyprzedza je jedynie szczęście rodzinne. 3
Wpływ stylu życia na zdrowie
W potocznym rozumieniu styl życia można przedstawić jako zbiór zachowań,
postaw i przeświadczeń ujawniających się u danej jednostki na skutek
przeżywanych przez nią sytuacji mających miejsce w życiu codziennym. 4 Ważnym
elementem wpływającym na styl życia jednostki jest jej identyfikacja z grupą
społeczną, do której należy lub w której funkcjonuje.

I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia. Warszawa 2007, s. 47
Sz. Chrostowski (red.), Zdrowy styl życia oraz wspomaganie procesów zdrowienia. listopad 2012.
(pobrano 8.02.2016 r.)
3
Centrum Badania Opinii Społecznej, Wartości i normy. 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2013/K_111_13.PDF (pobrano 8.02.2016 r.)
4
M. Binkowska-Bury, Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Rzeszów 2009, s. 15
1
2
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Podczas analizy stylu życia istotne jest pogrupowanie zachowań
prozdrowotnych, zaliczamy do nich:
1) Zachowania związane ze zdrowiem fizycznym,
2) Zachowania związane ze zdrowiem psychospołecznym,
3) Zachowania profilaktyczne,
4) Niewszczynanie ryzykownych zachowań. 5
Pierwsza grupa odnosi się do dbałości o ciało, zwiększania swojej aktywności
fizycznej oraz do racjonalnego i zdrowego odżywiania się. Zdrowie psychospołeczne
uwarunkowane jest stronieniem od nadmiernej ilości stresu oraz ze skutecznym
radzeniem sobie ze stresem, niezbędne w tym przypadku jest wsparcie społeczne.
Profilaktyka głównie ma związek z poddawaniem się okresowym badaniom oraz
z samokontrolą zdrowotną. Ostatnia grupa – zaniechanie ryzykownych zachowań to
głównie ograniczenie spożywania alkoholu, niepalenie tytoniu, nienadużywanie
leków.
Niezwykle ważnym podziałem jest wyróżnienie czynników warunkujących
prozdrowotne zachowania człowieka. Do tej grupy zaliczamy:
1) Czynniki predysponujące,
2) Czynniki umożliwiające,
3) Czynniki wzmacniające.
Do czynników predysponujących zaliczamy wiedzę, przekonania i wartości.
Czynnikami umożliwiającymi jest z kolei dostępność do opieki zdrowotnej,
zaangażowanie lokalnej władzy w szerzenie zainteresowania i wcielanie w życie
zdrowych nawyków. Ostatnim czynnikiem – wzmacniającym jest obecność
i wspieranie przez rodzinę, przyjaciół, współpracowników. Wszystkie te elementy są
w równym stopniu ważne, ich efektywność jest najwyższa, wtedy kiedy współdziałają
i tworzą system.6
Aktywność fizyczna
Aktywność fizyczna jest niewątpliwie jednym z ważniejszych aspektów
wpływających na poziom zdrowia. Regularne pływanie, jazda na rowerze, aerobik,
bieganie czy chociażby spacer zapewniają nam dobrą kondycję, mają wpływ na
wydolność organizmu, rzeźbią sylwetkę, redukują wagę a także zapobiegają
szeregowi chorób. Aktywność fizyczna ma również znaczenie w budowaniu relacji
między osobami o podobnych zainteresowaniach, wpływa na budowanie kolejnych
grup społecznych, w których członkowie wymieniają się doświadczeniami, motywują
do dalszej aktywności poprzez zdrową rywalizację. Dzięki wysiłkowi fizycznemu
mamy możliwość odreagowania stresujących sytuacji, często też dajemy sobie
przez to czas na przemyślenie nurtujących nas spraw. Dowiedziono, że
systematyczne treningi (zwłaszcza wśród osób w średnim wieku oraz starszych)
zapobiegają poważnym chorobom oraz przedwczesnej śmierci co w efekcie wydłuża
nasze życie.7 Profilaktyczne oddziaływanie sportu ma ogromne znaczenie dla:
 Zmniejszenia ryzyka otyłości,
 Zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwór (m. in. płuc),
 Zmniejszenia ryzyka chorób serca,
5

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Warszawa 2013, s. 50-52
Cz. Lewicki, Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień. Rzeszów 2006, s. 76-77
7
http://www.izz.waw.pl/pl/eufic?id=131 (pobrano 9.02.2016 r.)
6
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 Obniżenia poziomu stresu,
 Zwiększenia wydolności organizmu,
 Zminimalizowania szans zachorowania na cukrzycę,
 Obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Z badań przeprowadzonych na grupie Polaków wynika, że zaledwie co trzeci
obywatel naszego kraju przeznacza na umiarkowany wysiłek fizyczny
8 godzin tygodniowo z kolei intensywnie ćwiczy jedynie 5% społeczeństwa. 8
Systematyczne ćwiczenia nazywane są inaczej treningiem zdrowotnym, ich
głównym celem jest niedopuszczenie do zmniejszenia oraz utrzymanie na
najkorzystniejszym poziomie możliwości dostosowania się organizmu do wysiłku
fizycznego. Zdaniem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2003 roku
powinniśmy ćwiczyć minimum 4-5 razy w tygodniu po 30-45 minut,9 są to zaledwie
2 godziny tygodniowo, dzięki którym poziom naszego zdrowia może ulec znacznej
poprawie.
Sposób odżywiania się
Stosowanie prozdrowotnej diety niesie za sobą szereg korzyści takich jak
obniżenie ryzyka występowania chorób układu krążenia, nowotworów, udarów oraz
cukrzycy.10 Podczas planowania spożycia żywności należy uwzględnić optymalną
wartość odżywczą produktów. Należy przez to rozumieć względnie niskie ryzyko
wystąpienia zbyt małej lub też zbyt dużej (w stosunku do potrzeb indywidualnych)
zawartości pojedynczych składników odżywczych w planowanej diecie. 11 Głównymi
nieprawidłowościami w sposobie odżywiania się jest:
 Spożywanie nadmiernej ilości cukrów,
 Stosowanie diety wysokotłuszczowej lub wysokobiałkowej (może prowadzić
do zrzeszotnienia kości, wysokiego poziomu cholesterolu, oraz może
zwiększyć ryzyko występowania kamieni nerkowych),
 Spożywanie zbyt małej ilości produktów pełnoziarnistych,
 Spożywanie posiłków ubogich w witaminy oraz mikroelementy.12
Częstymi błędami w odżywianiu są pośpiech, nieregularne posiłki, podjadanie
między posiłkami, częste stołowanie się w barach szybkiej obsługi, spożywanie
nadmiernie przetworzonej żywności, nie czytanie etykiet kupowanych produktów,
uleganie promocjom, poddawanie się manipulacji stosowanej przez właścicieli
marketów.
Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że zachowania żywieniowe
Polaków od szesnastu lat utrzymują się na względnie równym poziomie i można je
uznać za zadowalające. 81% obywateli jest zdania, że odżywia się zdrowo, z kolei
do stosowania nie zdrowej praktyki żywieniowej przyznaje się tylko 16%
społeczeństwa.13 Ten podział w skali oceny zdrowotności spożywanych posiłków
8

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Warszawa 2013, s. 55
Ibidem, s. 55-57
10
A. Łuszczyńska, Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczą? Gdańsk 2004,
s. 17
11
M. Jarosz, B. Bułchak-Jachymczyk, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób
niezakaźnych. Warszawa 2008, s. 337
12
A. Łuszczyńska, Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczą? Gdańsk 2004,
s. 19
13
Centrum Badania Opinii Społecznej, Zachowania żywieniowe Polaków. 2014, http://www.cbos.pl/
9
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przez Polaków jest jak najbardziej pozytywny warto jednak dążyć do tego aby
chociaż część z tych 16% nie zdrowo odżywiających się zmieniła swoje nawyki.
Pomocne przy tej zmianie mogą być zalecenia żywieniowe przedstawione przez
S. Bergera – tzw. zasada 6 + 1 „U”:
1. Urozmaicanie – wzbogacanie posiłków o składniki z każdej grupy
produktów,
2. Umiarkowanie – spożywanie posiłków według indywidualnych potrzeb
i utrzymanie dzięki temu optymalnej masy ciała,
3. Uregulowanie – ujednolicenie częstości oraz wielkości spożywanych potraw,
4. Umiejętność przyrządzania potraw,
5. Uprawianie – różnego rodzaju sportów, regularne ćwiczenia,
6. Unikanie – stosowanie diety ubogiej w tłuszcze trans, cukier, sól oraz
ograniczenie spożywania alkoholu,
+1 Uśmiech – optymizm ułatwia życie.14
Palenie papierosów
Palenie tytoniu jest jednym z poważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych
w dzisiejszych czasach, wynika z rozpowszechnienia nikotynizmu, jak również ze
strat jakie ponosi przez to społeczeństwo i gospodarka. 15 Nikotyna jest jednym
z najsilniejszych narkotyków, który w krótkim czasie może prowadzić do
uzależnienia zarówno fizycznego jak i psychicznego. 16 Skutki palenia tytoniu
objawiają się nie tylko u palaczy ale również u ich rodzin, a zwłaszcza u dzieci. Do
negatywnych konsekwencji może doprowadzić palenie papierosów przez kobiety
w ciąży, wówczas zarodek nie będzie rozwijał się prawidłowo a po narodzeniu mogą
wystąpić poważne komplikacje.17
W ostatnim czasie modne stało się palenie papierosów elektronicznych.
Popularne e-papierosy można już nabyć w każdej galerii handlowej. Producenci
zachęcając do kupienia elektronicznych papierosów reklamują je jako zdrowszą
alternatywę dla tradycyjnych papierosów mimo iż, nie przeprowadzono żadnych
kompleksowych badań weryfikujących bezpieczeństwo ich stosowania. 18
Trwające dłuższy okres czasu palenie papierosów może doprowadzić do
pejoratywnych następstw zdrowotnych, takich jak:
 Miażdżyca naczyń krwionośnych,
 Nowotwory (płuc, gardła, krtani),
 Choroba niedokrwienna serca,
 Astma oskrzelowa,
 Wrzody żołądka,
 Wcześniejsze starzenie się skóry.
SPISKOM.POL/2014/K_115_14.PDF (pobrano 11.02.2016 r.)
B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Warszawa 2013, s. 305
15
Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia, Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce.
2009, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/raport_epidemia_16082010.pdf
(pobrano 11.02.2016 r.)
16
A. Słowik-Gabryelska, Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Szczecin 2006, s. 99
17
U. Dudziak, Palenie tytoniu a zdrowie rodziny (w:) R. Jaworski (red.): Palenie tytoniu. Aspekty
medyczne, psychiczne i duchowe. Płock 2006, s. 87
18
K. Korzeniowska, A. Cieślewicz, A. Jabłecka, Dlaczego palimy papierosy elektroniczne? Farmacja
Współczesna 2014, http://www.akademiamedycyny.pl/farmacja/archiwum/201402/201402_Farmacja_
002.pdf (pobrano 11.02.2016 r.)
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W Polsce odsetek palaczy w 2011 roku stanowił 27% w porównaniu
z rokiem 1995 kiedy to paliło blisko 40% społeczeństwa, wynik ten można uznać za
zadowalający.19 Znaczący wpływ na zmniejszenie się liczy palących osób miała
zapewne nowelizacja ustawy antynikotynowej z 2010 roku, szczegółowo określająca
miejsca, na terenie których obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów
tytoniowych, są to między innymi: pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku do
użytku publicznego, pomieszczenia obiektów sportowych, przystanki komunikacji
miejskiej, tereny uczelni oraz tereny zakładów opieki zdrowotnej. 20
Nadmierne spożywanie alkoholu
Alkohol towarzyszy człowiekowi od wieków. W niektórych rejonach jest
nieodłącznym składnikiem posiłków i codziennego życia. W ostatnich latach
przeprowadzono badania, których wyniki ukazują, że całkowita absencja może
przynieść gorsze skutki dla naszego zdrowia niż spożywanie od czasu do czasu
niewielkich ilości alkoholu. Picie małych porcji, nie za często może zmniejszyć
ryzyko zachorowalności na niektóre choroby układu krążenia, zwłaszcza na chorobę
niedokrwienną serca.21 Jednak podczas spożywania zbyt dużych ilości alkoholu
możemy doprowadzić do negatywnych skutków dla naszego organizmu i zdrowa,
przykładami tego mogą być:
 Zwiększone ryzyko zawałów serca,
 Duszności podczas wykonywania najmniejszych wysiłków,
 Zwyrodnieniowe zapalenie stawów,
 Zaburzenia pamięci,
 Zaburzenia wagi ciała,
 Marskość wątroby.22
Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że największa grupa z pośród
badanych – 37% pije alkohol jeden do dwóch razy w tygodniu, z czego 27% to
mężczyźni a 16% to kobiety. 11% społeczeństwa deklaruje spożywanie alkoholu
codziennie lub prawie codziennie, zdecydowaną większość tej grupy zasilają
mężczyźni.23
Stres
Stres dla większości ludzi kojarzy się z czymś negatywnym, nieprzyjemnym,
z sytuacją, której chcielibyśmy uniknąć.24 Jest on jednak konieczny i niezbędny do
życia każdemu z nas. Pokonywanie wszelkiego rodzaju przeszkód i trudności
napotykanych na drodze naszego życia jest czymś nie wątpliwie akceptowalnym.
Tego rodzaju stres spełnia funkcje mobilizującą, powodującą zwiększenie nakładu
siły i energii w celu pokonania jakiejś przeciwności i doprowadzenia nas do poczucia
satysfakcji. W takim przypadku mamy do czynienia ze stresem pozytywnym
J. Czapiński, Nikotynizm w Polsce. Raport dla World Health Organization. Warszawa 2011,
http://www.rtoz.org.pl/dokumenty/Nikotynizm_w_Polsce.pdf (pobrano 11.02.2016 r.)
20
Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
21
Z. Mielecka-Kubień, Ilościowe aspekty badania problemów alkoholowych w Polsce. Katowice 2001,
s. 78-79
22
I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol. Uzależnienia, fakty i mity. Lublin 2004, s. 51-60
23
Centrum Badania Opinii Społecznej, Podstawy wobec alkoholu. 2010, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2010/K_116_10.PDF (pobrano 15.02.2016 r.)
24
N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa 2008, s. 45
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nazywanym eustresm, jeśli jednak jego granica zostanie przekroczona, stres okaże
się silny i długotrwały to doprowadzi nas to do pojawienia się stresu negatywnego –
dystresu.25
W przypadku żołnierzy stres jest rozumiany jako zespół reakcji fizjologicznych
i psychologicznych, zachowań alarmowych i obronnych organizmu w stosunku do
zaistniałej sytuacji zagrożenia lub ukierunkowanej przeciwko żołnierzowi agresji,
ataku.26 Negatywnymi skutkami stresu mogą być:
 Choroby niedokrwienne serca,
 Nerwice,
 Zaburzenia snu,
 Występowanie depresji,
 Problemy z koncentracją,
 Obniżenie apetytu lub wzmożony apetyt,
 Obniżenie odporności organizmu.27
Najbardziej niepożądanym skutkiem długotrwałego stresu związanego
z pełnieniem służby zawodowej jest wypalenie zawodowe, które ma bezpośredni
wpływ na jakość wykonywanej przez żołnierzy pracy. 28
Do podstawowych ogniw działań minimalizujących stres wśród żołnierzy i nie
tylko należy: akceptacja siebie, chęć rozmowy o swoich problemach i kłopotach
z innymi, aktywność fizyczna i umysłowa, poszerzanie swoich umiejętności,
otwartość w proszeniu o pomoc, nie rozwiązywanie problemów za pomocą alkoholu
lub narkotyków, zagospodarowanie sobie czasu wolnego – nowe hobby.29
Największy poziom ograniczenia długotrwałego stresu dało się zaobserwować
wśród osób uprawiających sport minimum trzy razy w tygodniu, od 45 do 120 min
jednorazowo. Fizjologicznym fundamentem działania aktywności fizycznej jest
zmniejszenie poziomu stężenia adrenokortykotropiny (hormonu wydzielanego
podczas stresu). Z dostępnych badań wynika również, że regularne ćwiczenia
powodują wydzielanie endorfin, za sprawą których odczuwalny jest stan spokoju,
odprężenia, redukowany jest lęk oraz minimalizuje się nastrój depresyjny. 30
Sposobami na przeciwdziałanie sytuacjom stresowym podczas pełnienia służy
wojskowej jest:
 Rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych,
 Całkowite zdyscyplinowanie,
 Zaufanie do przełożonych jak i do kolegów,
 Świadomość swojej siły, wiedzy oraz kompetencji,

25

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Warszawa 2013, s. 413
Stres w życiu codziennym i służbie wojskowej. Wybrane zagadnienia., Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2006, http://www.wojskopolskie.pl/pl/f/view/fobject_id:714518 (pobrano 12.02.2016 r.)
27
N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa 2008, s. 59-62
28
A. Piotrowski, R. Poklek, Stres zawodowy personelu więziennego pionu ochronnego
i wychowawczego., (w:) J. Maciejewski, M. Stochmal (red.):,Metodologiczne problemy w badaniach
grup dyspozycyjnych. Wrocław 2014, s. 440
29
Stres w życiu codziennym i służbie wojskowej. Wybrane zagadnienia., Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności. Warszawa 2006, http://www.wojskopolskie.pl/pl/f/view/fobject_id:714518 (pobrano 12.02.2016 r.)
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A. Piotrowski, P. Mazurkiewicz, Zachowania prozdrowotne w Służbie więziennej na tle innych grup
mundurowych (w:) „Przegląd więziennictwa Polskiego”. Warszawa 2012, nr 76-77, III-IV kwartał
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 Umiejętne identyfikowanie objawów stresu u siebie
u kolegów,
 Zręczne obniżanie poziomu stresu po jego wykryciu. 31

ale

również

Sen
Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędny jest racjonalny
i zdrowy sen. Nasze ciało by mieć wystarczająco energii na kolejny dzień pracy
powinno w nocy poddać się procesowi regeneracji. Zakres personalnego
zapotrzebowania na sen powinien obejmować przedziały od 5 do 6 godzin lub od 9
do 10 godzin w ciągu doby. 32 Istotne jest również przestrzeganie porządku cyklu snu
zarówno w tygodniu jak i weekendy, im bardziej regularny i możliwy do przewidzenia
jest rozkład snu tym w większym stopniu osoba jest w stanie się do niego
przystosować co skutkuje lepszym i bardziej wartościowym dla organizmu
wypoczynkiem.33
Ważnym aspektem mającym wpływ na jakość snu jest odżywianie, dieta
pozbawiona podstawowych składników odżywczych wzmaga senność oraz
uniemożliwia prawidłowy sen. Zbyt ciężkostrawne potrawy spożywane przez
pójściem spać obciążają układ trawienny, który w czasie snu powinien był się
zregenerować.34 Picie kawy w godzinach wieczornych również nie sprzyja procesowi
zasypiania.
Oprócz wymienionych wcześniej elementów wpływających na zdrowy sen
warto podkreślić, że zbyt wysoka lub niska temperatura, brak świeżego powietrza,
spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu oraz zbyt intensywny trening tuż przed
pójściem spać mogą w niewłaściwy sposób wpłynąć na jakość snu. Do
najczęstszych skutków niedoboru snu należy zaliczyć:
 Wahania nastroju,
 Obniżenie motywacji,
 Problemy z koncentracją,
 Obniżona wrażliwość na środowisko,
 Wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie oczu (m. in. zamazany obraz
podczas czytania, błędy w ocenie odległości, głębokości),
 Zaburzenia pamięci.35
Z badań przeprowadzonych przez firmę TNS Global36 wynika, że zdecydowana
większość Polaków śpi 7 do 8 godzin dziennie. Zarówno w tygodniu jak i w weekend
53% obywateli przeznacza tyle samo czasu na sen. Z pośród badanych co trzecia
osoba przyznała się, że w tygodniu przesypia średnio 5 do 6 godzin. 37
Długość snu jest zaledwie jednym z elementów wpływających na jakość snu
i efektywność wypoczynku. Należy pamiętać również o innych aspektach
Stres w życiu codziennym i służbie wojskowej. Wybrane zagadnienia., Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności. Warszawa 2006, http://www.wojsko-polskie.
pl/pl/f/view/fobject_id:714518 (pobrano 12.02.2016 r.)
32
G. Leibold, Zaburzenia snu, s. 19
33
J. P. Caldwell, Sen. Poradnik na temat snu i poprawy snu nocnego. Poznań 2006, s. 115
34
Ibidem
35
Ibidem, s. 77-80
36
http://www.tnsglobal.pl/o-nas/ (pobrano 10.02.2016 r.)
37
http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2015/05/07/kraina-marzen-czy-koszmarow-polakow-sen-powszedni/
(pobrano 10.02.2016 r.)
31
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warunkujących regenerację organizmu w nocy takich jak sposób odżywiania,
aktywność fizyczna czy też uregulowany cykl dobowy.
Zdrowie jako kluczowy determinant efektywnego funkcjonowania
Marynarki Wojennej
Proces rekrutacji do zawodowej służby wojskowej może obrać dwa kierunki.
Pierwszym z nich jest podjęcie studiów dziennych na kierunku wojskowym lub
poprzez zgłoszenie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu przystąpienia do
służby przygotowawczej. Mimo iż drogi prowadzące do służby zawodowej są nieco
inne, to jednak proces rekrutacji jest bardzo podobny. Kandydaci w obu przypadkach
poddawani są testom sprawności fizycznej (normy sprawności fizycznej są
różnicowane ze względu na płeć) oraz obowiązkowej komisji lekarskiej. Na drodze
rekrutacji u kandydatów oceniana jest również odporność na stres. Nabór do służby,
a co za tym idzie, skuteczna rekrutacja powinna zważać na wymagania środowiska
pracy oraz właściwości pracownika. Co w efekcie doprowadzi do obniżenia poziomu
stresu oraz umożliwi podniesienie poziomu zaangażowania żołnierzy. 38
Chęć pełnienia służby w jednostkach mundurowych wymaga od kandydatów
bardzo dobrego stanu zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Osoby
zakwalifikowane każdy dzień rozpoczynają od tzw. zaprawy (codzienne poranne
ćwiczenia), dopiero po ich odbyciu kierowani są na zajęcia. Ponadto każdy żołnierz
pełniący służbę zawodową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
poddawany zostaje corocznemu sprawdzianowi weryfikującemu poziom sprawności
fizycznej.39 Prowadzenie aktywnego trybu życia, spożywanie wartościowych
posiłków oraz należyty odpoczynek bez wątpienia pozytywnie wpływa na wyniki tego
sprawdzianu ale również na samopoczucie i zdrowie żołnierzy. Sprawne
wykonywanie pracy w grupach dyspozycyjnych uzależnione jest w znacznym
stopniu od dobrego stanu zdrowia oraz od wytrzymałości na stres zawodowy. 40 Dla
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia psychicznego ważne jest utrzymywanie
na dobrym poziomie relacji między ludzkich w miejscu pracy, które może być
pomocne podczas rozwiązywania sporów i konfliktów zarówno zawodowych jak
również niezwiązanych z życiem zawodowym żołnierzy. 41 Utrzymanie żołnierzy
w pełnej gotowości wymaga poddawania ich systematycznym treningom korzystania
z efektywnych programów prozdrowotnych oraz nauczania ich skutecznych metod
minimalizujących stres.42 Częstymi sposobami wykorzystywanymi do walki
ze stresem są niestety środki, których nadmierne stosowanie może przynieść
A. Piotrowski, R. Poklek, Niedopasowanie organizacyjne a wypalenie zawodowe wśród personelu
penitencjarnego (w:) J. Maciejewski, M. Stochmal (red.): Metodologiczne problemy w badaniach grup
dyspozycyjnych. Wrocław 2014, s. 409
39
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania
sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
40
K. S. Klukowski, R. M. Kalina, K. L. Mazurek, Health-Related fitness w aspekcie działalności grup
dyspozycyjnych społeczeństwa (w:) R. M. Kalina, P. Łapiński, R. Poklek, K. Jędrzejak (red.):
Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, COSSW. Kalisz 2009,
s. 21-38
41
K. Karasiewicz, A. Lewandowska-Walter, D. Godlewska-Werner, A. Piotrowski, Równowaga praca –
dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB.
(w:) T. Rostowska, W. Budziński (red.): Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach
dorosłości. Perspektywa Psychologiczna. Toruń 2012, s. 42
42
A. Piotrowski, P. Mazurkiewicz, Zachowania prozdrowotne w Służbie więziennej na tle innych grup
mundurowych (w:) „Przegląd więziennictwa Polskiego”. Warszawa 2012, nr 76-77, III-IV kwartał, s. 127
38
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negatywne skutki dla zdrowia, są nimi: papierosy, alkohol oraz środki
psychoaktywne.
Służba w Marynarce Wojennej wymaga od żołnierzy dużego poświęcenia.
Jednak poświęcenie to nie powinno odbywać się kosztem zdrowia. Poziom zdrowia
tej grupy dyspozycyjnej decyduje o przydatności żołnierza w MW. Sprawność
fizyczna jak i umiejętne radzenie sobie ze stresem mają istotny pływ na sprawność
i witalność żołnierzy.
Metodologiczne podstawy badań
Cel
Głównym celem badania było ustalenie poziomu zachowań prozdrowotnych
podchorążych Marynarki Wojennej na tle studentów cywilnych Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
Osoby badane
Badanie zostało przeprowadzone wśród 30 podchorążych Marynarki Wojennej
(25 mężczyzn i 5 kobiet) studiujących na Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Średni wiek badanych osób wyniósł
22,23 lata. W badaniu także wzięła udział 30 osobowa grupa studentów tej samej
uczelni, dobrana tak aby zarówno liczba, wiek jak i proporcje płci były analogiczne
jak wśród podchorążych.
Metoda
Narzędziem badawczym wykorzystanym w celu przeprowadzenia badań był
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) Z. Juczyńskiego. Złożony jest on z 24 pytań,
za pomocą których mierzy się ogólny poziom zachowań sprzyjających zdrowiu.
Pytania w ankiecie pogrupowane są w cztery kategorie, po sześć pytań w każdej.
Kategorie, o których mowa to:
1) Prawidłowe nawyki żywieniowe,
2) Zachowania profilaktyczne,
3) Praktyki zawodowe,
4) Pozytywne nastawienie psychiczne.
Wartość ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych mieści się w przedziale
od 24 do 120 punktów. Wraz z wzrostem wskaźnika rośnie nasilenie określonych
zachowań związanych ze zdrowiem.43
Wyniki
Celem badań było ustalenie poziomu zachowań prozdrowotnych podchorążych
Marynarki Wojennej w Gdyni w porównaniu ze studentami cywilnymi studiującymi
na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Uzyskane
dane zawarte zostały w tabeli nr 1.
Dane zawarte w poniższej tabeli pokazują ogólny wskaźnik zachowań
zdrowotnych, jak również jego cztery kategorie: prawidłowe nawyki żywieniowe,
zachowania profilaktyczne, praktyki zawodowe oraz pozytywne zestawienie fizyczne
wśród badanych.

43

Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa 2001, s. 121-122
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Tabela nr 1: poziom zachowań prozdrowotnych wśród podchorążych Marynarki
Wojennej oraz studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni
Skale IZZ

Podchorążowie
M
SD

Prawidłowe nawyki
18,87
żywieniowe
Zachowania
19,20
profilaktyczne
Pozytywne
19,83
Nastawienie
Praktyki
17,23
Zawodowe
Ogólny wskaźnik
zachowań
75,13
zdrowotnych
Źródło: opracowanie własne

Studenci cywilni
M
SD

F

p

3,88

19,83

6,14

7,19

0,01

4,66

18,50

3,91

0,55

0,46

2,92

20,13

3,63

0,41

0,52

3,19

17,80

3,37

0,43

0,51

11,55

76,27

11,52

0,02

0,89

Wnioski
W badaniu zachowań prozdrowotnych wśród studentów celowo wybraną grupą
były osoby uczęszczające na studia pierwszego stopnia. W przypadku studentów
wojskowych badanie na tym poziomie kształcenia zobrazuje dotychczasowe
praktyki odnoszące się do zachowań zdrowotnych i ich możliwy skutek dla pełnienia
dalszej służby zawodowej w grupach dyspozycyjnych.
Z przeprowadzonego badania wynika, że średni wynik ogólnego wskaźnika
zachowań zdrowotnych jest bardzo podobny. Jeśli chodzi o prawidłowe nawyki
żywieniowe studenci cywilni uzyskali wyższe statystycznie wyniki jednak różnica
wynosi tylko 1 punkt. Zachowania profilaktyczne tym razem są częściej
praktykowane przez studentów wojskowych. Pozytywne nastawienie po raz kolejny
przechyla szalę na stronę cywilną. Ostatnią grupą są praktyki zawodowe, gdzie
również cywilna część Akademii wyprzedza część mundurową.
Analizując rezultaty badania pod kątem skali stenowej widać, że
podchorążowie uzyskali średni wynik na pograniczu poziomu niskiego i średniego –
jest on równy 4,73. W porównaniu ze studentami cywilnymi wynik ten wypada trochę
gorzej, gdyż osiągnęli oni 4,96 stena. Rezultaty badań są bardzo podobne, zarówno
w jednej jak i drugiej grupie wynik wysoki uzyskało 10% badanych, wynik średni
wśród mundurowych pozyskało 53,34 % ankietowanych, z kolei wśród cywilnych
w tej ramie mieściło się 50% studentów. Pozostałe 40% spośród cywilnych i 37,66%
z mundurowych to wyniki niskie.
Prowadzenie prozdrowotnego stylu życia z pewnością zmniejsza
prawdopodobieństwo chorób, obniża koszty opieki medycznej, zwiększa
efektywność zarówno jednostek jak i całych grup czy też organizacji. Zagrożenia
wynikające ze służby w formacjach militarnych pociągają za sobą znaczne skutki
zdrowotne,44 praca żołnierza wiąże się z występowaniem wysokiego poziomu stresu

44

A. Piotrowski, S. Plich, The sense of security of the middle medical personnel in the Penitentiary
Institution (w:) P. Hamaj, M. Martinska, Z. Zawodna (red.): Komplexene socialne zabezpecenie
vojenskeho professional. Liptovsky Mikuláš 2010, s. 189-194
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zawodowego, dlatego istotne jest aby promować zachowania zdrowotne.45 Przy
pomocy wszelkiego rodzaju działań poprawiających naszą witalność dajemy szansę
naszemu organizmowi na zapobieganie rozwijaniu się chorób, usprawnienie
procesu zdrowienia, ale również rosną nasze możliwości w walce z negatywnymi
skutkami stresu zawodowego.
Wcielanie w życie zdrowych nawyków zarówno żywieniowych jak i ruchowych
jest niezbędne dla zwiększenia komfortu życia prywatnego i zawodowego. Zabiegani
studenci pomiędzy pracą, służbą a zajęciami nie poświęcają zbyt dużo czasu
na samokształcenie pod kątem prozdrowotnego stylu życia. Ciekawą inicjatywą
byłoby organizowanie szkoleń czy też warsztatów zachęcających studentów do
wprowadzania korzystnych zmian w swoim życiu. Promowanie i angażowanie
studentów takie akcje umożliwiłoby im w pracę nad samym sobą i dla siebie, a to
najlepsza inwestycja.
Streszczenie
Niniejszy artykuł miał na celu zbadanie poziomu zachowań prozdrowotnych
wśród podchorążych Marynarki Wojennej w porównaniu ze studentami cywilnymi
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Grupa
badanych została wybrana pod kątem wieku, to celowe działanie miało zobrazować
dotychczasowe zachowania studentów w trosce o własne zdrowie. Styl życia
podchorążych i studentów cywilnych badany był pod kątem: aktywności fizycznej,
sposobu odżywiania się, stresu, jakości snu oraz zażywania używek. Badanie
przeprowadzone zostało przy użyciu Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ)
Zygfryda Juczyńskiego.
Słowa klucze: zdrowie, styl życia, aktywność fizyczna, dieta, używki, stres,
sen, zachowania prozdrowotne, Marynarka Wojenna
Summary
This article was to examine the level of health behavior among the cadets of the
Navy in comparison with students of civil Naval Academy in Gdynia. Group
interviewees were selected by age, it was a deliberate action to illustrate the behavior
of the students for the sake of their own health. Lifestyle cadets and civilian students
tested was for: physical activity, diet, stress, sleep quality, and taking drugs. The
survey was conducted using the Behavioral Health Inventory development by
Juczynski.
Key words: health, lifestyle, physical activity, diet, drugs, stress, sleep, health
behavior, Navy

45

A. Piotrowski, Stres w pracy zawodowej personelu penitencjarnego – przegląd badań (w:) A. Jaworska,
Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.): Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz
nowatorskie prądy działań zaradczych. Słupsk 2007, s. 184-191
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Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych. Wrocław 2014
28. Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania,
nikotynizm. Szczecin 2006
29. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529)
30. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Warszawa 2013
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Łukasz JASTRZĄB
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
„JUNI” – CZYLI POZNAŃSKI CZERWIEC 1956 R. W NIEMIECKIEJ WERSJI
„DOCUSOAP” [RECENZJA: PIOTR BOJARSKI, „JUNI”, POZNAŃ 2016]
„Docusoap” to termin określający telenowele dokumentalne, paradokumenty,
rodzaj produkcji telewizyjnej będący połączeniem opery mydlanej i filmu
dokumentalnego. Gatunek ten powstały, w połowie lat 90-tych XX w., cieszy się
współcześnie ogromną popularnością, ma wysoką oglądalność, cechuje go bardzo
prosta, nieskomplikowana fabuła. W Polsce przykładowymi produkcjami tego typu
są Dlaczego ja?, Pamiętniki z wakacji, Trudne sprawy. Poznańskim Czerwcem 1956
r. zajmuję się od ponad dwóch dekad, nigdy jednak nie przypuszczałem,
że przeczytam książkę, która wywoła u mnie tak jednoznaczne skojarzenie
terminologiczne, jak określiłem to w tytule niniejszej recenzji. Już w 2006 r. w swoim
tekście recenzji1 ostrzegałem przed tzw. „jarmarcznym nurtem” niektórych wydarzeń
i publikacji związanych z rocznicami Poznańskiego Czerwca, a w 2016 r.
wskazywałem na niektóre publikacje, rzucające „zły cień” na tę tematykę.2 Juni
Piotra Bojarskiego stoi na tej samej półce co tamte.
Autor książki jest dziennikarzem poznańskiego dodatku „Gazety Wyborczej”,
zajmującym się od pewnego czasu działalnością literacką, podejmującym próby
pisania tekstów historycznych. Choć jest absolwentem historii na poznańskim UAM,
jego teksty nijak nie mają związku z badaniami historycznymi. Oczywiście są dobre
przykłady, gdzie pióro dziennikarskie dało się znakomicie połączyć z rzetelną pracą
historyka – by przytoczyć Leszka Adamczewskiego czy Krzysztofa
M. Kaźmierczaka. Ich badania są między innymi oparte na źródłach, a nie
wybiórczych relacjach jak to w przypadku Piotra Bojarskiego. Ten ostatni przygodę
z Poznańskim Czerwcem zaczął w 2006 r. nieudolną próbą recenzji,3 a w zasadzie
notatką prasową na temat książki, która została uznana w środowisku naukowym,
a badania autora potwierdził Instytut Pamięci Narodowej. Piotr Bojarski badań nie
przeprowadził, ale uznał, że ma mandat do krytyki. Potem było już po równi pochyłej,
by wspomnieć Cztery twarze Prusaka. Historie wielkopolskie,4 1956. Przebudzeni5
i najnowszą Juni.6
Tytuł recenzowanej książki w języku niemieckim oznacza „czerwiec”, zaś
nazwisko głównego bohatera – Carstena Eichwalda – „Dębinę”, niemiecką nazwę
jednej z dzielnic Poznania. Niektóre środowiska polityczne mogą wykonać daleko
idącą interpretację, dlaczego dziennikarz akurat „Gazety Wyborczej” tytułuje
w języku niemieckim książkę o polskim strajku robotników i Niemca umieszcza jako

Ł. Jastrząb, Komiksowa tendencyjność. Recenzja komiksu „1956: Poznański Czerwiec”, „Zeszyty
Komiksowe”. 2006, nr 5, s. 82-83
2
Ł. Jastrząb, Poznański Czerwiec 1956 r. w kulturze i historiografii, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”.
2016, t. III, s. 145-172
3
P. Bojarski, Niesmak i nadmiar emocji, zamiast rzeczowej dyskusji, „Gazeta Wyborcza” nr 141(5149)
z 19 VI 2006 r., dodatek „Poznań”, s. 7
4
P. Bojarski, Cztery twarze Prusaka. Historie wielkopolskie. Poznań 2010
5
P. Bojarski, 1956. Przebudzeni. Poznań 2016
6
P. Bojarski, Juni. Poznań 2016
1
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głównego bohatera, którego wątek jest tak przeprowadzony, że może u czytelnika
wzbudzić do niego sympatię.
Tekst reklamowy z okładki książki:
Na Międzynarodowe Targi Poznańskie przyjeżdża z Berlina Zachodniego
niemiecki dziennikarz Carsten Eichwald. (...) Zostaje świadkiem rewolucji (...) Ma do
wykonania inną misję. A może nawet dwie.
Zaczyna się zatem bardzo tajemniczo, sensacyjnie i tak właśnie jest przez
początkowe strony, potem jest coraz gorzej. Celem książki miała być opowieść
o Poznańskim Czerwcu na tle fikcyjnej historii. Jest to popularny zabieg np. przy
holywoodzkich produkcjach filmowych, gdzie np. prosta fabuła miłosna jest
pretekstem do ukazania widowiskowych wydarzeń historycznych – jak np. w filmie
Titanic (1997 r.) lub Pearl Harbor (2001 r.). Jednak recenzowanej książce daleko do
dzieła chociażby Jamesa Camerona.
Carsten Eichwald, zachodnioniemiecki dziennikarz, przyjeżdża na
Międzynarodowe Targi Poznańskie, mając jednak dwa dodatkowe cele – „misje” jak
określa autor. Pierwszy to odnalezienie dokumentów ukrytych w 1945 r. przez jego
ojca, który podczas okupacji mieszkał w Poznaniu (tak jak młody Eichwald)
i pracował na kolei. Drugi to wątek miłosny – dziennikarz chce odnaleźć Julię –
polską dziewczynę, swoją sąsiadkę, w której był platonicznie zakochany jako
nastolatek. Z treści wynika, że było to jednostronne uczucie, bowiem nigdy nie byli
parą, nie rozmawiali nawet ze sobą, a fakt narodowości niemieckiej i profesji jego
ojca dodatkowo wpłynął na brak zainteresowania ze strony Julii. To mu jednak nie
przeszkadza w „misji” nawiązania po 11 latach od wojny (Eichwald uciekł z Poznania
w 1945 r.) relacji, związku, małżeństwa? Tego nie wiadomo... Jest to bardzo łzawy
i wręcz komiczny wątek, by nie użyć słowa – prymitywny. Ta pierwsza misja, to
zlecenie od ojca Eichwalda, by odnaleźć ukryte przez niego w dawnym mieszkaniu
dokumenty, o treści których Carsten nie ma pojęcia. Oczywiście papiery pozostały
w skrytce w mieszkaniu przez dekadę, nikt ich naturalnie nie znalazł, podczas
chociażby remontu, no i klucze zabrane w 1945 r. idealnie wciąż pasują do lokalu!
Carsten niepostrzeżenie wchodzi do owego mieszkania – oczywiście przy pomocy
pasujących kluczy, zabiera dokumenty, które okazały się listami wywozowymi
Polaków. Dziennikarz przeżywa szok, dowiadując się, że jego ojciec maczał palce
w niemieckiej machinie zbrodni, żyjąc całe życie w przekonaniu, że był skromnym
urzędnikiem kolejowym. Kolejny szok, to spotkanie z Julią, która została postrzelona
podczas wydarzeń i sparaliżowana leżała w szpitalu, gdzie znalazł ją Carsten. Tam,
przy łóżku nieprzytomnej dawnej „miłości”, snuł swoje wizje miłosne:
Być może udałoby mu się ją namówić na wspólny spacer, a może i na wspólne
życie... wyjazd z nim za zachodnią granicę...
Można tylko pozazdrościć Niemcowi pewności siebie w relacjach damskomęskich. Carsten Eichwald następnie został ujęty i deportowany z Polski. Ze łzami
w oczach przejeżdżał przez most na Odrze, bo zdał sobie sprawę, że już „nigdy do
niej nie wróci”. Tak wygląda w skrócie owa niemiecko-poznańska opera mydlana,
w tle której jest Poznański Czerwiec, którego przedstawione realia również
wyglądają blado.
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Braki wiedzy o Poznańskim Czerwcu i błędy faktograficzne autor próbował
wyjaśnić dziwnym „Posłowiem”, w którym próbował tłumaczyć, co jest fikcją a co
prawdą, że to nie jest dokument historyczny, tylko powieść. Przypomina to
informacje pisane drobnym maczkiem na umowach konsumenckich. Dla osoby
badającej od lat Poznański Czerwiec nie było trudno zauważyć, że Piotr Bojarski
oparł konstrukcję historyczną tylko na tych wątkach, które opisywał wcześniej
w „Gazecie Wyborczej” – a zatem o kolonii karnej w Mrowinie, Janie Suwarcie,
o Stanisławie Matyi i nie wykracza badawczo poza te teksty. Oparł się również
o najbardziej znane i wielokrotnie powtarzane relacje uczestników wydarzeń. Jest
wiele wspomnień, które mogły by w inny sposób ubarwić powieść, ale zapewne nie
pasowałyby do błędnej wizji Poznańskiego Czerwca jaką zawarł na kartach Juni
autor. Opieranie się tylko i wyłącznie na własnych tekstach widać doskonale na
wątku Franciszka Wyrąbka, uciekiniera z obozu w Mrowinie. Nie wnosi on nic do
treści powieści, nie jest powiązany w żaden sposób z głównym wątkiem.
Prawdopodobnie jest to typowe zapełnienie „czymkolwiek” treści, mające pewnie
pokazać dobrą „orientację” autora w historii środowiska poznańskich „ek” 7
i robotniczego Dębca.
Autor prezentuje całkowity brak badań źródłowych lub chociażby lektury
obfitych opracowań naukowych i artykułów. Dlatego lista błędów jest bardzo długa,
miejsca jest na przytoczenie niewielu z nich. Feliks Dwojak, kierownik
Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu był majorem
– u Piotra Bojarskiego jest raz majorem., podpułkownikiem i pułkownikiem; nie
używano gazów łzawiących – ten środek został wprowadzony do wyposażenia Milicji
Obywatelskiej dopiero po 1956 r.; Komitet Miejski PZPR nie został podpalony;
błędne podane są kierunki wkraczania wojsk i miejsc dyslokacji oddziałów. Z drugiej
strony zbyt szczegółowo jest mowa o 2 Korpusie Pancernym, jakby ktokolwiek
wówczas 28 czerwca 1956 r. zdawał sobie sprawę ze szczegółowości nazewnictwa
związków taktycznych. Źle jest wyeksponowana rola płk. Antoniego Filipowicza,
komendanta Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych im. Stefana
Czarnieckiego w Poznaniu w początkowym procesie decyzyjnym o udziale wojska.
Nacisk należało przesunąć na płk Józefa Lipińskiego, dowódcę 10 Wielkopolskiego
Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pobyt Edwarda Gierka w Poznaniu
również nie został przedstawiony zgodnie z najnowszymi ustaleniami naukowymi,
jak i rola Józefa Cyrankiewicza8 i jego „dyktowanie” słynnego przemówienia
z poprawkami proponowanymi przez Feliksa Dwojaka. Również gdyby autor
zapoznał się z pamiętnikami tego ostatniego – miałby porównanie źródłoznawcze
odnośnie roli mjr. Dwojaka i o obronie gmachu UB.9 Lektura innych tekstów
pozwoliłaby również uniknąć błędów dotyczących odznaczeń poległych żołnierzy
i funkcjonariuszy.10 Nie wszyscy dostali z „marszu” Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski nadawany zresztą przez Radę Państwa, a nie jak wynika
z omawianej treści – przez premiera (Cyrankiewicz wołał, że „odznaczy” poległych).
W gwarze poznańskiej „eki” oznaczały grupę, paczkę osób.
Patrz np. R. Reczek, Kiedy Cyrankiewicz odrąbywał ręce poznaniakom?, „Kronika Wielkopolski”. 2013,
nr 4(148), s., 46-59
9
Ł. Jastrząb, Poznański czerwiec w relacji ppłk. Feliksa Dwojaka, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”.
2006, nr 4(214), s. 134-162
10
Ł. Jastrząb, Postawy i zachowania ludzkie w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 r., „Przegląd
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2016, nr 3(32), s. 131-142
7
8

542
______________________________________________________________________

Otóż odznaczenia otrzymali: szer. Jakub Czekaj (Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski), szer. Bronisław Falasa (Złoty Krzyż Zasługi), por. Kazimierz
Graja (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski), kpr. Zygmunt Izdebny (Złoty
Krzyż Zasługi), ppor. Marian Sępkowski (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski).
Piotr Bojarski stosując zapewne wybiórczy dobór faktów, nie wspomniał, że władze
PRL odznaczyły Brązowym Krzyżem Zasługi Aleksandrę Banasiak, pielęgniarkę
ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, która jako jedna z wielu osób
personelu medycznego, pomagała rannym na ulicach Poznania.
Uderzające i wręcz namolne jest ciągłe porównywanie przez autora Juni
Poznańskiego Czerwca do bitwy o Poznań w 1945 r. i wydarzeń 1953 r. w Berlinie.
To na kartach przywoływane jest wielokrotnie. Miało to pewnie za zadanie
ukształtowanie świadomości czytelnika o wielkiej bitwie jaka miała się odbyć
w Poznaniu 28 czerwca 1956 r. Wskazują na to również inne użyte „sztuczki” – opis
wielkich pożarów, wypalonych futryn, spalonych czołgów z opuszczonymi od
zniszczenia lufami (częsty obraz z pól bitew II wojny światowej), używanie słów
w rodzaju – „powstańcy”, „obrońcy barykady”, czy fragmenty o „zziajanych,
zmęczonych” uczestnikach walk biegających z bronią „w te i wew te” po poznańskich
ulicach. Dobór środków opisu miało uplastycznić powieściową wizję Czerwca ’56
jako wielkiego powstania. Założenie jakże błędne i fałszujące historię.
Kulminacyjnym punktem jest zdanie ze strony 223: opustoszała ulica Dąbrowskiego
wyglądała jak pobojowisko, jak Berlin po bombardowaniu(!). Również ciągłe
podkreślanie w tekście panującego wówczas upału staje się po pewnym czasie
męczące jak ten upał.
Użyte w poprzednim zdaniu wyrażenie gwarowe zostało tu postawione celowo,
by zwrócić uwagę również na język powieści, gdzie gwara poznańska jest
wymuszona i sztuczna. Piotr Bojarski karmi również czytelnika kalkami i legendami
miejskimi jak ta o noszeniu pustego rękawa marynarki na znak protestu przeciwko
przemówieniu Józefa Cyrankiewicza czy o odrzutowcach pikujących nad miastem.
Oczywiście jest również stereotypowy podział na „dobrych” i „złych” przy pomocy
zabiegów semantycznych i palety opisów. Milicjanci, urzędnicy partyjni,
funkcjonariusze UB to prymitywne, spocone zbiry, przy czym jednej z „ubowców”
podczas obrony gmachu UB rozmyślał wciąż o czekającym go seksie z sekretarką.
Ale Piotr Bojarski nie waha się uderzyć w bohatera Poznańskiego Czerwca –
Stanisława Matyję, który załogę Cegielskiego wyprowadził na ulice – pisząc o nim,
że to „szaleniec”, który robotników „posłał na śmierć”.
Piotr Bojarski w zakończeniu napisał:
Moim zamiarem było ukazanie Czerwca z innej perspektywy, w sposób
trzymający w napięciu do ostatniej strony. Ufam, że mi się udało – ocenę
pozostawiam Wam, drodzy Czytelnicy.
Ten akurat zabieg się autorowi udał – do ostatniej strony trzymany byłem
w napięciu, co jeszcze wyskoczy w tej książkowej telenoweli. Bohaterowi Juni –
Carstenowi Eichwaldowi – w ostatnim zdaniu powieści po policzku spłynęła łza.
Ostatnia, którą zapamiętał w dorosłym życiu. Mam głęboką nadzieję, że to ostatnia
tego typu książka, którą przyszło mi recenzować w dorosłym życiu.
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Łukasz JASTRZĄB
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
AUTENTYCZNA WIZJA OKUPACJI NIEMIECKIEJ KRAJU WARTY
[RECENZJA: PIOTR ŚWIĄTKOWSKI, POLAKOM I PSOM WSTĘP
WZBRONIONY. NIEMIECKA OKUPACJA W KRAJU WARTY, POZNAŃ 2017]
Zainteresowanie historyków okupacją Wielkopolski z lat 1939-1945 cechuje
sinuosidalna aktywność. Po zasłużonych dla okupacyjnej historii Wielkopolski
nazwiskach – Czesława Łuczaka, Mariana Olszewskiego, Edwarda Serwańskiego,
Mariana Woźniaka – nastąpiła chwilowa pokoleniowa pustka, która z czasem została
wypełniona przez nowe pokolenie zajmujące się tematem II wojny światowej, do
których można zaliczyć m.in.: Andrzeja Saksona, Stanisława Żerko, Łukasza
Jastrząba czy Agnieszkę Łuczak. Piotr Świątkowski, dziennikarz poznańskiego
Radia Merkury (obecnie Radio Poznań), zalicza się do grupy tych „nowych”
historyków, którzy historię okupacji Wielkopolski traktują – i słusznie, wbrew opiniom
niektórych „badaczy” – jako wciąż niezamknięty temat. I dobrze, bo w historii jako
dziedzinie badawczej, nie ma tematów definitywnie zamkniętych, każde nowe
opracowanie, edycja, artykuł itp. wnoszą coś nowego do historycznej interpretacji
historii. Opublikowana przez Piotra Świątkowskiego w 2017 r. książka Polakom
i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja w Kraju Warty jest tego doskonałym
przykładem. Tytuł książki jest cytatem z oryginalnych niemieckich tablic, które wisiały
podczas okupacji np. przy wejściach do parków. Opracowanie składa się z 20
esejów dotyczących niemieckiej okupacji Kraju Warty, czyli niemieckiej jednostki
administracyjnej obejmującej przedwojenne województwo poznańskie i część
województwa łódzkiego, bydgoskiego, pomorskiego i warszawskiego. Autor
przenosi czytelników w najróżniejsze miejsca okupacyjnej Wielkopolski zarówno pod
względem geograficznym jak i czasowym. Z pozoru wydawać by się mogło, że
zabieg taki spowoduje zamieszanie i „rwanie” wątków, kalejdoskop nie pasujących
do siebie części. Nic błędnego – Piotrowi Świątkowskiemu udało się pokazać dzieje
okupacji regionu z różnych perspektyw, przedstawić różne postrzeganie, wizje,
interpretacje. Czytelnicy książki mają okazję zapoznać się m.in. z historią Jana
Podhorskiego, żołnierza podziemia z okresu okupacji i powojennego podziemia
zbrojnego; poznać okoliczności bombardowania Wielunia; historię Arthura Greisera
(„Potwora” jak nazywa autor rozdział mu poświęcony); wypędzeń Polaków z Kraju
Warty; wielkopolskich Palmirach – czyli miejsce masowych egzekucji w Lasach
Palędzkich, nazywanych błędnie Lasami Zakrzewskimi. Interesujący jest rozdział
dotyczący życia muzycznego w Poznaniu podczas okupacji i czy fragment książki,
który obalam legendę doktora Franciszka Witaszka, który miał podawać Niemcom
truciznę. Największe wrażenie robi część opisująca Fort VII w Poznaniu, który dla
więźniów był gorszym piekłem niż inne niemieckie obozy koncentracyjne. Autor nie
boi się również poruszać spraw drażliwych związanych z eugeniką czy problematyką
folksdojczów, sprawnie też wyłuskał niuanse związane z obchodami rocznic
historycznych, gdzie na plan pierwszy pod pomniki „pchają” się najróżniejsi ludzie,
nie zawsze przestrzegając zasad precedencji – u Piotra Świątkowskiego była to
„pani z Rady Miasta Poznania w różowej spódniczce do kolan i z torebką
z cekinami”.
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Są również omówione drażliwe aspekty we wspólnej historii Polski i Niemiec,
różnice w postrzeganiu przez oba narody tych samych wydarzeń historycznych, by
przytoczyć chociażby sprawę semantyczną dotyczącą wysiedleń/wypędzeń. Niby
wiadomo, o co chodzi, ale waga słów jest taka, że to Polacy w 1939 r. zostali
„wypędzeni”, a Niemcy w 1945 r. „wysiedleni”. Sęk w tym, że Niemcy myślą na
odwrót.
Piotr Świątkowski bazuje nie tylko na źródłach archiwalnych (głównie z Instytutu
Zachodniego w Poznaniu) i opracowaniach historycznych, do których się odnosi, ale
nie one są tu głównym filarem prowadzonego wywodu. Autor zadał sobie trud
dotarcia do – jeszcze żyjących świadków wydarzeń, którzy z roku na rok – z przyczyn
biologicznych – ubywa. Dzięki temu czytelnik ma okazję zapoznać się np.
ze wspomnieniami Polaka, który pomagał Niemcom w ośrodku zagłady ludności
żydowskiej w Kulmhof (Chełmno nad Nerem). Tym samym autor sprawnie uniknął
powstania kolejnej syntezy będącej kompilacją dostępnej na rynku literatury.
Powstała tym samym książka, która opiera się na popularnym współcześnie zabiegu
wplatania tzw. „historii mówionej” w wywód historyczny, dzięki czemu dla czytelnika
jest bardziej „strawna”.
Ciekawym pomysłem jest spięcie konstrukcji książki historią Edwarda
Serwańskiego (1912-2000), historyka, działacza społecznego, współorganizatora
struktur poznańskiej organizacji „Ojczyzna” podczas okupacji, po II wojnie
inwigilowanego przez UB i więzionego za rzekomą próbę obalenia ówczesnego
ustroju. Tym samym jest również okazja do poznania dziejów poznańskiego
Instytutu Zachodniego. To zasłużona placówka badawcza, zajmującej się badaniami
nad II wojną światową i stosunkami polsko-niemieckimi, która powstała w 1945 r.
jako Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta
Wojciechowskiego, jednak od 2010 r. finansowanie jej działalności było
systematycznie ograniczane, by po wielu perypetiach (m.in. groźba likwidacji)
funkcjonowanie zostało umocowane ustawowo.1
Recenzja bez uwag krytycznych nie jest recenzją, dlatego pora na kilka zdań
uwag, które autorzy czytają z niechęcią. W przypadku książki Piotra Świątkowskiego
są to drobiazgi, na które przeciętny czytelnik nie zwróci uwagi. Mnie razi zapis
bibliograficzny wykorzystanej literatury, nie zawsze zgodny z przyjętymi zasadmi
(np. sygnatury z Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego), wymieniony
na kartach książki ks. Józef Tima nazywał się „Tyma” – administrator parafii pw.
Świętej Trójcy w Tuchorzy, brakuje mi indeksu nazwisk i geograficznego.
Przytoczony Zbigniew Szumowski, który miał pisać o bombardowaniach Poznania
przez aliantów, nie był autorem artykułów o nalotach z 1941 i 1944 tylko Marian
Olszewski.
Nie mniej jednak Piotr Świątkowski napisał bardzo dobrą książkę, zrozumiałą,
czytelną, w niektórych fragmentach bardzo odważną, odartą z martyrologii, chłodną,
ale prawdziwą. Lekki język, dobry dobór różnorodnej tematyki sprawia, że mamy na
rynku wydawniczym ważną, nową, pozycję o historii okupacji Wielkopolski, których
w historiografii wciąż jest mało.

1

Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2292)

