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Wstęp
Autorzy publikacji, zawartych w kolejnym numerze kwartalnika Przegląd
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa prezentują prace
o charakterze badawczym i teoretycznym, które merytorycznie dotyczą problematyki
w zakresie: bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego,
zarządzania, psychologii, pedagogiki i bezpieczeństwa zdrowotnego. Zapraszam
Państwa kolejno do lektury artykułów w nich zawartych.
Bezpieczeństwo stało się najbardziej poszukiwaną wartością i potrzebą
pojedynczych ludzi, grup społecznych oraz państw i społeczności
międzynarodowych. Problem tworzenia bezpieczeństwa podjęło kilku Autorów
publikacji prezentowanych w dziale Bezpieczeństwo narodowe. Jedną z nich jest
praca Józefa Buczyńskiego, w której Autor przedstawił analityczne podejście do
problematyki wojny, pokoju oraz narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa.
Wykazał, że zjawisko wojny i pokoju są związane i wpisane w funkcjonowanie oraz
rozwój narodów i społeczeństw. W ujęciu ewolucyjnym, przedstawił formułę
instytucjonalizacji gwarancji pokoju i bezpieczeństwa w narodowym i globalnym
wymiarze oraz ideę budowy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Michał W. Płachta rozważył problematykę Europejskiego nakazu
dochodzeniowo-śledczego (ENDoch), jako instrumentu bezpieczeństwa prawnego.
Realia tej perspektywy wynikają głównie z faktu, że zawarte w niej uregulowania są
kompleksowe i zastępują szereg aktów prawnych. ENDoch jest orzeczeniem
sądowym wydanym lub zatwierdzonym przez organ wymiaru sprawiedliwości
jednego państwa członkowskiego w celu wezwania innego państwa członkowskiego
do przeprowadzenia jednej lub kilku określonych czynności dochodzeniowych w celu
uzyskania materiału dowodowego. Dyrektywę tę można wydać w odniesieniu do
wszystkich czynności procesowych poza utworzeniem wspólnego zespołu
dochodzeniowo-śledczego i zbieraniem materiału dowodowego.
Waldemar Potkański dokonał analizy fenomenu terroryzmu i fascynacji
tą metodą działania kolejnych pokoleń buntowników, walczących z porządkiem
społeczno–politycznym i gospodarczym. Autor zwrócił uwagę na terroryzm w sensie
statycznym, opisywanym jako stan zagrożenia oraz w ujęciu dynamicznym, jako
proces rozwoju i zmiennej niebezpieczeństwa. Wskazał przyczyny tego zjawiska,
począwszy od nierównej sytuacji mniejszości etnicznych, przez prześladowanie
kulturowe, religijne, skończywszy na represjach politycznych i trudnościach
gospodarczych. Podkreślił, że w ocenie ekspertów istotna staje się kwestia percepcji
społecznej, tradycji i kalkulacji politycznych.
Problematykę terroryzmu kontynuuje Norbert Konarski prezentując wizję
polityki antyterrorystycznej w Unii Europejskiej. Autor podkreślił, że prowadzenie
polityki antyterrorystycznej, a tym samym zapobieganie i zwalczanie przestępczości
transgranicznej terroryzmu, wymaga współpracy oraz koordynacji działalności
różnych jednostek unijnych i krajowych. Współcześnie bezpieczeństwo
międzynarodowe to szanse i zagrożenia, zmieniające otoczenie wewnętrzne
każdego państwa. Dlatego zwalczanie terroryzmu międzynarodowego i stworzenie
mechanizmu współpracy na szczeblu unijnym jest dziedziną objętą procesem
integracji.
W następnym artykule Maciej Januszkiewicz przedstawił zagadnienia związane
z działalnością Agend Unii Europejskiej w obszarze rozwiązywania sytuacji
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kryzysowych. Istotnym elementem pracy jest przedstawienie trybu pracy Komisji
Europejskiej oraz poszczególnych Dyrekcji Generalnych i określenie działalności
niektórych z nich w obszarze działań zewnętrznych i działań wewnętrznych
w ramach zarządzania kryzysowego. W analizie wyeksponowano wspólne wysiłki
podejmowane przez działania Unijne, gwarantujące współpracę w realizacji
wspólnego celu, jako sprawnego reagowania na zagrożenia związane
z wystąpieniem sytuacji kryzysowych.
Mechanizmy popełniania przestępstw na szkodę interesów finansowych Polski
i Unii Europejskiej rozważyła Anna Żabińska. Autorka wskazała źródła środków
finansowych, jakimi następnie dysponują kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Przedstawiła instytucje powołane do dysponowania funduszami, a także do
monitoringu, w celu zapobiegania nieprawidłowościom i ich ujawniania.
Zaprezentowała również proces uzyskania dotacji, wraz z możliwymi
nieprawidłowościami, które pojawiły się w ostatnich latach.
Chińskie działania informacyjne w aspekcie technicznym zainteresowały
Marcina Górnikiewicza. Jak Autor zauważył, chińskie działania informacyjne
bazowały na guang-xi. Komunistyczna Partia Chin sięgała do środków technicznych,
proces ten w efekcie ewolucji, stal się jednym z fundamentów aktywności
informacyjnej Chińskiej Republiki Ludowej.
Działania Państwa Islamskiego (ISIS) na Bliskim Wschodzie ukazał Tomasz
Bąk. Walka z tą organizacją jest jednym z głównych wyzwań Unii Europejskiej
i innych państw. Aby takie działania mogły przynieść sukces istotna jest
międzynarodowa współpraca. W artykule przedstawiono genezę i historię powstania
Państwa Islamskiego, jego organizację oraz chronologię prowadzonych działań na
Bliskim Wschodzie. Autor szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia działalności tej
organizacji dla państw europejskich.
Ewa Wolska-Liśkiewicz podała informacje dotyczące działalności ochotników
sił ukraińskich w walce z tzw. „zielonymi ludzikami”. Autorka skupiła się głównie na
opisie działalności Międzynarodowego Ochotniczego Batalionu Pokojowego im.
Dżohara Dudajewa. Batalion został utworzony przez generała Munaeva weterana
wojen czeczeńskich. W artykule przedstawiła istotne fakty z jego życia oraz genezę
jego militarnej aktywności na Ukrainie.
Do historii wojny obronnej sowiecko-fińskiej (1939-1940) nawiązał Ryszard
Wiśniewski. Zauważył, że spoiwem zróżnicowanego etnicznie społeczeństwa
fińskiego był epos narodowy Kalewala, natomiast utrzymanie fińskiej niepodległości
było trudem związanym z „Wojną Zimową”, „Wojną Kontynuacyjną” i „Wojną
Lapońską”.
Paweł Wilk zaprezentował system operacji lotniczych największych portów
lotniczych. Autor uznał, że liczba operacji w porcie lotniczym jest jednym
z głównych wskaźników pracy przewozowej w lotnictwie komunikacyjnym. Zalicza
się do niej przewóz pasażerów i towarów. Zdolność operacyjna lotniska ma istotny
wpływ na liczbę operacji przewozowych, którą wyraża się liczbą startów i lądowań
statków powietrznych w jednostce czasu.
Aleksandra Rachwał zaprezentowała analizy teoretyczne, rozszerzające
klasyfikację uwarstwienia społecznego Kingsley’a Davis’a i Wilbert’a Moore’a. Jak
twierdzi, obiektywność nauk społecznych wymaga zwrócenia uwagi na globalny
wymiar uwarstwienia społecznego, jako czynnika identyfikującego pozycje
podmiotów społecznych. Autorka założyła, że największe zagrożenie dla
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międzynarodowego ładu społecznego stwarzają globalne pozycje podmiotów
związane z uwarstwieniem: publicznym, prywatnym i publiczno-prywatnym, gdyż
dysponują metodami i środkami przymusu, które są niedostępne dla żadnych innych
pozycji w strukturach społecznych na świecie.
Bezpieczeństwo jako proces najczęściej jest rozumiane jako zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa, czyli wszelkiego rodzaju aktywności zobowiązanych do
tego podmiotów i „obejmuje dwa etapy: zapobieganie naruszenia dóbr (prewencja)
oraz reakcję na dokonywane właśnie naruszenia dóbr, późniejszą reakcję, wiążącą
się z reguły z ukaraniem sprawcy oraz naprawieniem szkody”. 1 Wśród
prezentowanych publikacji wiele z nich dotyczy problematyki Bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Wiesław J. Rogalski i Sławomir Popławski rozwój gospodarczy kraju powiązali
z transportemi jego infrastrukturą. Uznali, że procesy transformacji gospodarki
polskiej po 1989 roku, członkostwo w Unii Europejskiej, urynkowienie gospodarki,
wymuszają priorytetowe traktowanie transportu w Polsce. Celem badawczym
Autorów było wyjaśnienie funkcjonowania transportu w Polsce z uwzględnieniem
transportu lotniczego i uwarunkowań jego rozwoju. Integracja gospodarcza,
konkurencja, innowacyjność oraz rynek unijny wymuszają na polskich
przedsiębiorcach i gospodarce szybkie unowocześnienie transportu i jego
infrastruktury. Do analizy wykorzystali dane empiryczne GUS-u, publikacje prasowe
i literaturę specjalistyczną.
Zagadnienie Internetu w rekrutacji i szkoleniu terrorystów poruszył Radosław
Hennig. W oparciu o liczne materiały rozważył aktywność grup terrorystycznych.
Wyjaśnił wpływ technologii telekomunikacyjnych na zmianę klasycznych relacji
między werbującymi a kandydatami. Wykazał, że Internet służy do rozpoczęcia
naboru wśród zwolenników, a następnie ich stopniowej, ideologicznej indoktrynacji,
a nie jako narzędzie bezpośredniej, natychmiastowej rekrutacji. Udokumentował,
w jaki sposób organizacje terrorystyczne dystrybuują specjalistyczną wiedzę
w ramach zamkniętej struktury swojej organizacji i przekazują ją zwolennikom na
całym świecie - bez osobistego kontaktu.
Ryszard Gołębiowski zwrócił uwagę, że eurosieroctwo jest zagrożeniem
bezpieczeństwa lokalnego. Eurosierota to dziecko wychowywane przez krewnych,
gdy rodzice, matka lub ojciec opuścili kraj w poszukiwaniu pracy. Migracja
zarobkowa generuje negatywne skutki dla dzieci, rodziców oraz rodzin
i społeczności lokalnych. Stwierdził, że dzieci-eurosieroty wchodzą w konflikt
z prawem, popadają w uzależnienie od narkotyków i alkoholu, mają problemy
w szkole. Rodzice zaś ulegają frustracji i martwią się o dzieci. Następuje osłabienie
lub zerwanie więzi rodzinnych. Często rodzice i dzieci nie potrafią samodzielnie
rozwiązać powstałych problemów, stąd konieczna jest pomoc szkoły, władz
lokalnych i krewnych.
Jak podkreślił Piotr Tuchowski, specjalistyczne grupy ratownicze działające na
terenie Polski są nieocenioną pomocą dla wykwalifikowanych służb ratunkowych.
Jedną z nich jest Ratownictwo Górnicze. Wielu młodych ludzi marzy o pracy wśród
ratowników górniczych, ale trzeba wykazać się sprawnością fizyczną, dobrym
zdrowiem i potwierdzić praktyczne umiejętności. Ratownicy pracujący w polskich
kopalniach stają się liderami światowych trendów ratownictwa górniczego.
1

J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa. Kraków 2004, s. 42
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Wybrane problemy prognozowania i ostrzegania przed burzami omówił Jakub
Stradomski. Przedstawił problematykę burz, które jako odrębne zagrożenie
naturalne nie jest podejmowane w krajowych aktach prawnych i literaturze
naukowej. W opracowaniu przedstawił definicje i klasyfikacje dotyczące burz,
problem błędów pomiarowych wynikający z gęstości rozmieszczenia stacji
meteorologicznych, podał przykłady prognoz oraz ostrzegania przed burzami
i przykłady działalności pasjonatów pogody.
Jadwiga Mazur wprowadziła Czytelnika w problematykę społecznego
wizerunku straży miejskich. Zdaniem Autorki straże miejskie są powołane dla
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W artykule podkreśliła wagę
wizerunku straży miejskich oraz wpływ informacji, heurystyki i mediów na budowę
ich obrazu i marketingu oraz miejsca wizerunku straży w marketingu terytorialnym
regionu.
Problematykę polskiego więziennictwa w okresie drugiej wojny światowej
podjęła Małgorzata Kuć. Uwzględniła przy tym charakterystyki następujących
zagadnień: uwarunkowania polityczne, podstawy normatywne oraz organizacyjnofunkcjonalne więziennictwa. W ramach analizy omówiła: przejmowanie więzień
przez władze okupacyjne, ich stan, zróżnicowanie pod względem ich przeznaczenia
oraz warunki socjalno-bytowe więzień. Ponadto, problematyka opracowania dotyczy
personelu więziennego oraz sposobu postępowania z więźniami: ich praw
i obowiązków m.in. w zakresie organizacji pracy, dostępu do opieki medycznej,
kontaktów ze światem zewnętrznym. Oddzielne miejsce w opracowaniu zajmuje
problem przeludnienia więzień oraz ucieczek więźniów.
Ratownictwo taktyczne jest przedmiotem analiz Weroniki Bednarczyk. Autorka
uważa, że tworzenie oddziałów nowych struktur ratownictwa medycznego, w tym też
ratownictwa taktycznego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie udzielania pomocy
poszkodowanym w czasie pokoju i w sytuacji zagrożenia militranego. Udział Sił
Zbrojnych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na świecie wymusił pewne
modernizacje w ratownictwie medycznym w kierunku ratownictwa taktycznego.
W konsekwencji uznała wartościową tezę, że odbywanie specjalistyycznych szkoleń
i zdobywanie koniecznego doświadczenia w działaniach ratowniczych jest
przyszłością ratownictwa medycznego.
W pracy Adama Bigaja i Justyny Kałabuk znajdujemy prezentację
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i wskazanie ich skuteczności. Ich celem
jest poprawienie funkcjonowania organizacji Policji. Autorzy wskazali, że
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest ważnym zadaniem rządzących.
Pokazali wartościowe spojrzenie na działanie Policji jako grupy dyspozycyjnej
i instytucji społecznej, wpływającej na tworzenie bezpieczeństwa lokalnego.
Konieczność modernizacji funkcjonowania organizacji niesie konsekwencje
w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Przesłanki i uwarunkowania wyboru szkoły wojskowej zainteresowały
Zdzisława Knechta, Michała Panka i Marię Tarczewską. Autorzy zinterpretowali
wyniki przeprowadzonych badań oraz analizę i interpretację czynników, które mają
wpływ na wybór młodzieży jednej z czterech szkół oficerskich, funkcjonujących
w Polsce.
Problematyką młodzieży zainteresuje Czytelnika Gabriela Lakota-Rawska,
prezentując badania dotyczące bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów
w drodze do i ze szkoły. W szczególności diagnoza Autorki dotyczy przestrzegania
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zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego przez uczniów szkół podstawowych na wsi
i w mieście. Rezultatem badań jest stwierdzenie Autorki, że większość uczniów ma
poczucie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, zna podstawowe przepisy ruchu
drogowego i ich przestrzega, częstsze są spotkania z policjantem w szkołach
wiejskich niż miejskich. Zdaniem Autorki skuteczna edukacja komunikacyjna
wymaga integracji działań szkoły i rodzin.
W opinii J. Penca „w ujęciu systemowym zarządzanie jest wykorzystaniem
zasobów organizacji skupionych w czterech zasadniczych podsystemach: zasoby
ludzkie, technologie, struktury organizacyjne oraz cele” .2 W związku z tym w dziale
Zarządzanie czasopisma znajdujemy pracę Marka Skocińskiego skupiającą uwagę
Czytelnika na podstawach prawnych funkcjonowania Centrów Powiadamiania
Ratunkowego. Autor ukazał wpływ prawa Unii Europejskiej na uruchomienie
w Polsce Europejskiego Numeru Alarmowego 112, wyjaśnił obowiązujące przepisy
prawa, a także ujęcie historyczne, pokazujące kształtowanie się systemu
powiadamiania ratunkowego w kraju i uchwalenie Ustawy o systemie powiadamiania
ratunkowego.
Następnie badania empiryczne w zakresie wybranych aspektów
przedsiębiorczości studentów podjęły Agnieszka Ruta i Małgorzata Remiasz. Należy
podkreślić, że szybkość zmian w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa
wymaga od przedsiębiorcy uaktywnienia wielu ważnych cech wchodzących w skład
kwalifikacji koncepcyjnych, humanistycznych i technicznych. Stąd badania
studentów, będących potencjalnymi założycielami nowych firm, są cennym źródłem
informacji na temat postaw przedsiębiorczych oraz potrzeby i kierunków zmian
w edukacji.
W dziale Pedagogika, w problematykę wdrażania innowacyjnych metod
dydaktycznych w szkole wyższej wprowadzają Czytelnika Józef W. Jermacz
i Zbigniew Serafin. Autorzy przeanalizowali znaczenie informacji dotyczących
zachowań
innowacyjnych
kadry
naukowo-dydaktycznej
w
świetle
przeprowadzonych badań sondażowych wśród studentów kierunku Zarządzanie
WSB w Poznaniu.
Z kolei Józef W. Jermacz i Daria Paczyńska dokonali próby przedstawienia
problematyki dramy jako czynnika integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Dokonali analizy merytorycznej na podstawie literatury i rezultatów własnych badań
eksperymentalnych. Uznali, że zajęcia z dramy wspomagają integrację osób
niepełnosprawnych.
Czytelnikom zainteresowanym zagadnieniami dydaktyki można rekomendować
opracowanie Jana Zycha i Iwony Grzelczak-Miłoś. Autorzy publikują wyniki badań
dotyczących rodzajów źródeł, z których korzystają studenci i mechanizmów
wyszukiwania treści podczas opracowywania pracy dyplomowej. Przedstawili
syntetyczny przegląd popularnych w Polsce aplikacji komputerowych wspierających
dyplomanta w eksploracji zasobów bibliotecznych.
Z działu Psychologia Czytelnikom można rekomendować lekturę dotyczącą
badań i rozważań podjętych przez Lucynę Bobrowicz-Lewartowską i Magdalenę
Giers. Ich celem było określenie związku między poczuciem bezpieczeństwa
a optymizmem i tendencją do podejmowania zachowań ryzykownych wśród
studentów. Dowiedziono, że wszystkie wymiary poczucia bezpieczeństwa (poczucie
2

J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą. Kraków 1998, s. 25
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stabilności, zaufania i bliskości) negatywnie korelują z ryzykiem etycznym.
Zaobserwowano, że jeden z obszarów poczucia bezpieczeństwa, poczucie
zaufania, koreluje pozytywnie z podejmowaniem ryzyka fizycznego i finansowego.
Badania ponadto ukazały, że podskale skali poczucia bezpieczeństwa korelują
pozytywnie ze wszystkimi rodzajami zachowań optymistycznych.
Praca Magdaleny Flak dotyczy związku pomiędzy orientacją pozytywną
a siłami ego, występowania różnic w orientacji pozytywnej i siłach ego w dwóch
grupach osób zróżnicowanych z uwagi na wiek i płeć. Osoby we wczesnej
i średniej dorosłości wypełniły kwestionariusze, badające ich zadowolenie z życia,
samoocenę, optymizm i siły ego. Celem badań była ocena sił ego ujętych w teorii
Eriksona, jako wskaźników psychospołecznego dobrostanu. Zastosowano
tłumaczenie Psychospołecznego Inwentarza Sił Ego. Wysokie wyniki w siłach ego
pozytywnie korelowały z psychospołecznymi wskaźnikami takimi jak zadowolenie
z życia, samoocena, optymizm.
Znane jest zainteresowanie psychologów problematyką aborcji i sztucznego
poronienia. Pojęcia te wywołują wiele kontrowersji, są elementem sporu
społeczeństwa. Z badań Małgorzaty Gierszewskiej i innych, przeprowadzonych
wśród studentów wynika, iż duża część osób chce bardziej liberalnego podejścia do
tematu aborcji, należącego w Polsce do trudnych nie tylko ze względów etycznych,
ale również z uwagi małą wiedzę i świadomość Polaków w tym zakresie.
Wiele interesujących doniesień naukowych znajdujemy w dziale
Bezpieczeństwo zdrowotne. Ewa Sobolewska-Poniedziałek i Monika Michalska
ujęły bezpieczeństwo żywności jako istotną kwestię z uwagi na to, że bezpośrednio
oddziałuje na zdrowie i samopoczucie konsumentów. Na jakość żywności wpływa
rodzaj i pochodzenie surowców, z których ją wytworzono. Od kilku lat w świecie
nauki, polityki i w społeczeństwie trwa dyskusja na temat wpływu GMO na
bezpieczeństwo żywności. Autorki podjęły próbę poznania opinii i nastawienia
konsumentów (osób starszych) względem żywności transgenicznej.
Małgorzata Wiśniewska wyjaśniła pojęcia i elementy kultury bezpieczeństwa
jądrowego i ich odniesienia do uzgodnień i polityki w zakresie innych aspektów
bezpieczeństwa jądrowego. Dokonała przeglądu cech kultury bezpieczeństwa
jądrowego. Zaakcentowała, że bezpieczeństwo jądrowe zależy od osób,
wpływających na bezpieczeństwo jądrowe przez współdziałanie ze sobą
i zarządzających systemami technicznymi. Promowanie koncepcji kultury
bezpieczeństwa jądrowego dąży do tworzenia międzynarodowych wytycznych
i podnoszenia poziomu świadomości społeczeństw. W każdym państwie z uwagi na
ochronę społeczeństwa i środowiska, należy podejmować środki zmierzające do
propagowania kultury bezpieczeństwa wśród organizacji i osób wykorzystujących
w swojej działalności źródła i materiały promieniotwórcze.
Szczególnie aktualne współcześnie zagadnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
dotyczą zdrowia kobiety i noworodka. Te problemy poruszają Autorzy kolejnych
badań i rozważań. Aneta Zreda-Pikies i inni przeprowadzili badania w zakresie
udziału w zajęciach szkoły rodzenia, jako przygotowanie do porodu i opieki nad
noworodkiem. Z badań wyciągnięto wnioski, że w zajęciach szkoły rodzenia
uczestniczą kobiety w wieku 20-30 lat, uczestnictwo zależne jest od miejsca
zamieszkania i wykształcenia, ukończenie kursu wpływa na sposób radzenia sobie
ze stresem i zmniejszenie poziomu lęku, przygotowanie się do macierzyństwa
i nabycia praktycznych umiejętności.
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Z kolei Marzena Kaźmierczak i inni zbadali, czy kobiety posiadają
wystarczającą wiedzę na temat cyklu menstruacyjnego. Badana grupa kobiet
prezentowała przeciętny poziom wiedzy na temat cyklu menstruacyjnego i niski
poziom na temat zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Nie stwierdzono istotnych
zależności między poziomem wiedzy na temat cyklu a miejscem zamieszkania,
źródłami wiedzy i częstością wizyt lekarskich.
Biorąc pod uwagę wartość i znaczenie omawianych w niniejszym zbiorze
zagadnień – wskazywanych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i prezentowanych
przez poszczególnych Autorów – można mniemać, że staną się one dla Czytelników
inspiracją twórczego kształtowania swej pracy i autoedukacji.

Maria Kozielska
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BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE
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Józef BUCZYŃSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
WOJNA, POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO
Dzieje świata to logicznie uporządkowany, mniej lub bardziej zrozumiały, ciąg
przeobrażeń społecznych. Panuje przekonanie, że te ciągłe zmiany mają wszelkie
atrybuty procesu który w swym perspektywicznym wymiarze jest ukierunkowany na
rozwój wszystkich podmiotów w tym procesie uczestniczących. Z terminem rozwój
jest nierozerwalnie związany termin bezpieczeństwo pojmowane jako teoria
i praktyka zapewnienia przetrwania i rozwoju danego podmiotu w niepewnym
środowisku przy zachowaniu przezeń swobody realizacji swoich suwerennych,
egzystencjalnych celów, ambicji, idei i aspiracji. Gdy natomiast spojrzymy
w przeszłość przez pryzmat bezpieczeństwa to dzieje ludzkości, społeczeństw i ładu
międzynarodowego były kształtowane głównie przez dwa na przemian za sobą
występujące zjawiska jakim jest wojna i pokój. Wojny jako wielce szkodliwego
zjawiska dla rozwoju społeczeństw i pokoju jako okresu stabilizacji, bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju który charakteryzuje się wolnością, brakiem przemocy oraz
lęku przed potencjalną agresją.
Spektrum rozważań nad wojną i pokojem obejmuje bardzo szeroką
i zróżnicowaną skalę problemów które ponadto są odmiennie interpretowane
w zależności od nurtu filozoficznego czy podejścia badawczego.
Gdy spojrzymy na poglądy słynnych starożytnych myślicieli, historyków
i filozofów takich jak Heraklit, Tukidydes, Platon, Arystoteles, Wegecjusza czy
Cycerona to każdego z nich można zaliczyć do prekursorów nauki
o bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych gdyż w swych rozprawach
podejmowali oni zagadnienia relacji pomiędzy narodami zwłaszcza w aspekcie
wojny i pokoju., a tym samym i zapewnienia bezpieczeństwa.1
Heraklit prezentował pogląd, że wojna i pokój są zjawiskami naturalnego
porządku świata którego motorem rozwoju jest po prostu walka przeciwieństw,
zasada powszechnej sprzeczności natury, jedności i walki.
Autorem pierwszej pracy o wojnie monografii, „Bitwa Peloponeska”, był grecki
historyk i myśliciel Tukidydes który był strategiem w wygranej przez Ateny bitwie
morskiej o panowanie nad wyspą Tazos. W monografii tej prezentuje racjonalne
podejście do wojny. Odrzuca wiarę w interwencję bogów w dzieje narodów
i rozstrzyganie bitew, a wojnę przedstawia przez pryzmat historii ludów i wodzów.
Przypisuje się też jemu sformułowanie takich dziś już klasycznych maksym jak:
 Narody tracąc pamięć, tracą życie,
 Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga,
 Lepiej eliminować przestępców, niżli współczuć ofiarom.
Naczelnymi zasadami Platona były: dobro, piękno i prawda, a nadrzędną
wartością sprawiedliwość. Twierdził, że nieprzestrzeganie tych zasad może być
swoistą przesłanką do destabilizacji państwa a nawet i do rozpoczęcia wojny,
a wojny nie tylko, że mogą być sprawiedliwe lecz wręcz mogą być nawet swoistym
środkiem do zaprowadzenia pokoju i zrównoważonego – bez wzajemnej wrogości –
1

G. Real, Historia filozofii starożytnej, T.2. Gliwice 2005
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rozwoju państwa. Jednocześnie prowadził krytykę ówczesnych mu ustrojów
państwowych wskazując na brak ich skuteczności w rozwiązywaniu zasadniczych
problemów dla funkcjonowania państwa. Wskazywał, że taki stan rzeczy jest
powodowany nie tylko niskim poziomem intelektualnym wielu osób sprawujących
ważne funkcje w państwie, niskim poziomem klasy i kultury politycznej, a nawet
wręcz degeneracją moralną obywateli.
Arystoteles jako uczeń Platona odcinał się wprawdzie od pewnych koncepcji
głoszonych przez swojego mistrza lecz w sprawie wojny jako środka do
zaprowadzenie pokoju prezentował takie samo stanowisko. Jako legalista
eksponował też rolę państwa w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa swoich
obywateli, a jako lekarstwo na całe zło zalecał wprowadzenia sprawiedliwych,
opartych na jednolitych dla wszystkich obywateli i skutecznie oraz szybko
egzekwowanych przepisach prawa. Twierdził bowiem, że to człowiek – obywatel –
jest tym szczególnym ogniwem funkcjonowania państwa i to w narodowym
i międzynarodowym wymiarze które może być największym generatorem zagrożeń
dla jego bezpieczeństwa i pokojowej, zewnętrznej, koegzystencji. W jego ocenie
bowiem, wprawdzie człowiek, jest „najprzedniejszym ze stworzeń, tak jak
i najgorszym ze wszystkich, jeśli się wyłamie z prawa i sprawiedliwości. Dlatego
człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym
stworzeniem, najpodlejszym w pożądliwości zmysłowej i żarłoczności ”.2
Wegecjusz, rzymski teoretyk wojny, autor dzieła „O sztuce wojskowej ” wpisał
się do grona starożytnych klasyków teorii wojny i pokoju wygłoszoną tezą „ si vis
pacem para bellum – chcesz pokoju przygotowuj się do wojny ” która po dzień
dzisiejszy jest swoistym kanonem funkcjonowania wielu państw w sferze polityki
bezpieczeństwa oraz ideą która przyświecała autorom wielu rozwiązań
teoretycznych i aplikacyjnych koncepcji z obszaru sztuki wojennej.3 Ta sentencja
legła też u podstaw sformułowania podejścia do tzw. pokoju dynamicznego oraz
pokoju statycznego. Dynamicznego w którym traktuje się wojnę jako nieunikniony,
wpisany w historię dziejów proces który w bliższej lub dalszej perspektywie nastąpi,
tak więc okres pokoju należy wykorzystać do aktywnej budowy siły oraz potencjału
militarnego państwa. Statyczne podejście do kształtowaniu pokoju kładzie natomiast
zdecydowanie większy nacisk na wypracowywanie oraz implementację procedur
ukierunkowanych na utrwalanie i gwarancję pokojowych rozwiązań metodami
dyplomatycznymi, konsensusu, a nie na eksponowanie siły i przygotowywanie się
do zbrojnej konfrontacji. Ta koncepcja w sferze kreowania polityki bezpieczeństwa
przekłada się na wciąż aktualny dylemat siła czy dyplomacja ?, a każde z tych
rozwiązań gwarancji bezpieczeństwa ma zarówno swoich zwolenników jak
i przeciwników.
Po drugiej stronie nurtów filozoficznych prezentowanych przez reprezentantów
starożytnej Grecji i Rzymu należy umieścić poglądy uczonych i filozofów z dalekiej
Azji. Za czołowych reprezentantów tego nurtu powszechnie uznaje się żyjącego
prawie w tym samy okresie chińskiego generała i myśliciela Sun Tzu (V w. p. n. e)
oraz filozofa Konfucjusza (551-479 p. n. e.).
Konfucjusz w przeciwieństwie do Arystotelesa nie był zwolennikiem wojny.
W wielu wypowiedziach wręcz ją potępiał gloryfikując bezpieczny, pokojowy,
2
3

W. Witwicki (tłum.), Platon – Państwo. 2001
Wegecjusz Flawiusz. O sztuce woskowej. Zarys wojskowości
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harmonijny rozwój państw i społeczeństw. Nie był też zwolennikiem legalizmu
w sprawnym funkcjonowaniu państwa. Twierdził, że dobro i sprawiedliwość nie
zależy od regulacji prawnych oraz instytucji egzekwujących prawo i sprawiedliwość
tylko od ludzi, a w szczególności od charakteru, kompetencji i walorów moralnych
liderów w tym zwłaszcza przywódców politycznych. Postrzegał on żołnierzy
w negatywnym świetle i jemu przypisuje się wygłoszenie dla wielu obrazoburczej
wręcz sentencji że „ dobry człowiek nigdy nie zostaje żołnierzem”. Twierdził, że nie
wojna i siła militarna, oraz nie prawo karne, a moralność jednostki jest gwarancją
stabilności, bezpieczeństwa i pokojowego funkcjonowania państwa. Mówił, bo cóż
to byłby za władca lub mąż stanu który swoje funkcjonowanie opierał by tylko na
siłowych elementach zamiast być autorytetem i wzorem moralnym. Zapytany o to co
jest podstawą dobrego rządzenia i pokojowej koegzystencji wskazał na trzy
elementy: dostatek żywności, silna i sprawnie funkcjonująca armia oraz zaufanie
podwładnych – poddanych. Gdy zapytano go czy z któregoś z tych elementów
można by zrezygnować, a jeśli tak to w jakiej kolejności odparł, że najpierw z wojska,
potem ewentualnie ograniczyć żywność ale nigdy nie z zaufania podwładnych gdyż
to ono jest fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa oraz jego
bezpieczeństwa w wewnętrznym i zewnętrznym wymiarze.4
Od ponad dwóch i pół tysiąca lat sformułowane przez Sun Tzu zasady
i koncepcje bezpieczeństwa są traktowane jako kanon nie tylko chińskiej ale też
i światowej taktyki i sztuki operacyjnej. Dzieło którego jest on autorem „ Sztuka wojny
” jest w programie nauczanie uczelni wojskowych wielu armii świata. Jako wojskowy
uważał, że działania wojenne są ważne dla funkcjonowania narodu i państwa ale
jednocześnie jest autorem tezy, że „ osiągnąć sto zwycięstw w stu bitwach nie jest
szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki
”. A jedna z jego sentencji dotycząc relacji pomiędzy wojną a pokojem brzmi „ kiedy
jest pokój ludzie są szczęśliwi i beztroscy, i wtedy zapominają o grożącym im
niebezpieczeństwie ”.5 O uniwersalności zasad, pojęć, rad i wskazówek zawartych
w pismach Sun Tzu dotyczących prowadzenia działań militarnych najlepiej świadczy
to, iż są on bardzo często przenoszone i niemal wprost implementowane do sfery
relacji międzyludzkich, interakcji społecznych i różnych obszarów funkcjonowania
państwa.
Na problem wojny, pokoju i bezpieczeństwa warto też spojrzeć przez pryzmat
filozofii chrześcijańskiej. Pierwszym który zajął się tym problem był św. Augustyn
(354-430 n.e.) który w swych poglądach wprawdzie absolutny prymat przyznawał
pokojowi traktując go jako łaskę – dar Boży – twierdząc, że jego źródło tkwi w sferze
religii, wiary i moralności jednocześnie jednak dopuszczał prowadzenie tzw. wojen
sprawiedliwych czyli wszczętych w słusznej sprawie.6
Zaprezentowane przez św. Augustyna podejście do wojny i pokoju wprawdzie
zakładało, że głównym warunkiem zapewnienia pokoju na świecie jest wiara
i zachowanie porządku ustanowionego przez Boga ale jednocześnie wprowadziło
też nowe determinanty gwarancji pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa za które
uznał : prawo, sprawiedliwości, miłości i wolności jako kanony – wartości – na
których powinny być oparte relacje społeczne zarówno w narodowym jak
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i międzynarodowym wymiarze. Zauważa również, że pokój nie jest rzeczywistością
statyczną tylko dynamicznie zmieniającym się procesem którego spoiwem jest
godność ludzka i prawa naturalne jako determinanty stosunków międzyludzkich
gwarantujących ustanowienie prawdziwego pokoju na świecie.7
Odniesienia do chrześcijańskiej koncepcji pokoju można także znaleźć
w naukach Papieża Jana XXII oraz Papieża Pawła VI. Dokonując analizy
ówczesnych im przemian i zagrożeń min. mówili, że elementami scalającym ład
społeczny i gwarantującym pokój jest dobro wspólne, godność i równość wszystkich
obywateli, a siła napędową wszystkich działań społecznych powinna być miłość
która chroni ludzi przed agresją oraz broni przed niesprawiedliwością i tym samy jest
platformą do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.
Kolejni papieże także podejmowali w swoich homiliach i encyklikach sprawę
pokoju. I tak Jan Paweł II łączył kwestie pokoju z ideą dobrobytu, harmonii,
bezpieczeństwa, zgody, szczęścia, pojednania i sprawiedliwości, które to atrybuty
pozwalają przezwyciężyć niesprawiedliwość, wyzwolić się z ideologii przemocy i być
gwarancją pokoju.
Papież Benedyk XVI w swoich orędziach też wielokrotnie podkreślał, że
wprawdzie pokój jest przede wszystkim darem Boga to jednak nie można go
osiągnąć bez współdziałania, wzajemnego zrozumienia, konsensusu i dialogu
pomiędzy ludźmi i narodami. Wskazywał na zagrożenia dla pokoju wynikające
z ubóstwa, naruszania, godności ludzkiej, religijnego fundamentalizmu ekologii
i twierdził, że bez aktywność społeczności międzynarodowej w przeciwdziałaniu tym
zagrożeniom trudno będzie utrzymać pokój i to zarówno w narodowym jak
i międzynarodowym wymiarze.
W podobnym duchu wypowiada się także aktualny Papież Franciszek który
dostrzegając zagrożenia współczesnego świata w swoich wystąpieniach i homiliach
apeluje o zaprzestanie wojen i zapewnienie pokoju i sprawiedliwości społecznej
we wszystkich rejonach świata, przestrzega przed ortodoksyjnym nacjonalizmem
oraz apeluje o otwartości na przyjmowanie i o pomoc dla uchodźców i emigrantów.
Zagadnienia dotyczące wojny i pokoju mają także swoje odbicie w wielu
opracowaniach europejskich uczonych, dowódców i mężów stanu. Gdy mowa
o europejskich przedstawicielach tego nurtu to należy zacząć od przytoczenia myśli
i koncepcji dwóch teoretyków Niccola Machiavellego (1469-1527) oraz Carla von
Clausewitza (1780-1831) którzy jednak bardziej niż na pokoju koncentrowali się na
różnych aspektach wojny.
Pierwszy z nich był dyplomatą florenckim, pisarzem i filozofem oraz autorem
klasycznego już dzieła „Książę” – traktatu o sprawowaniu władzy. 8 Swoje
rozważania teoretyczne opierał na podobnym jak Arystoteles założeniu, że
z wyjątkiem niewielu wybitnych osobowości ludzie są z natury źli, niewdzięczni,
zmienni, fałszywi, tchórzliwi i pazerni. Jego zdaniem człowiek ma w sobie
prawdopodobnie dwie dusze: tę dobrą i tę złą. Uważał, że w naturze człowieka tkwi
największe zagrożenia dla ładu społecznego i pokoju zarówno w narodowym jak
i międzynarodowym wymiarze. W sytuacji zagrożenia ujawniają się najgorsze cechy
człowieka, a największe zło popełniają najczęściej ludzie których byśmy nigdy o to

Papież Jan XXIII. Encyklika Pacem in Terris. O pokoju miedzy wszystkimi narodami opartym na
prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. 11.04.1963
8
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nie podejrzewali. Twierdził, że dopiero dobre instytucje czynią ludzi dobrymi. Tymi
instytucjami są kościół – religia, własne siły zbrojne oraz ustawy i to właśnie w takiej
kolejności. Uważał, że religia ułatwia tworzenie armii, a własna armie jest
podstawowym warunkiem dobrych ustaw ponieważ nie ma dobrego prawa tam gdzie
nie ma dobrej armii. Natomiast tam gdzie jest dobra armia tam muszą być i dobre
prawa, a gwarancją porządku, praworządności i poszanowania prawa może być
tylko silna władza. Jak więc widzimy Machiavelli przedkładał nad kulturę pokoju,
kulturę i sztukę wojny oraz rozwiązań siłowych, silnego państwa, silnej armii
i zdecydowanie egzekwującego prawo systemu sprawiedliwości. Głosił koncepcje
dalece niepacyfistyczne gdyż w przytaczanych przez niego twierdzeniach wyraźnie
widać dominująca rolę sił zbrojnych w kształtowaniu wewnętrznego i zewnętrznego
pokoju i bezpieczeństwa. Uważał, że bez armii, bez siły, bez dyscypliny nie ma
suwerenności i niezależności politycznej ani wolności obywatelskiej. Twierdził, że
tylko siła militarna pozwala na kreowanie przyszłości narodu i państwa oraz był
zwolennikiem tezy, że dla dobra kraju i społeczeństwa władza może stosować
przemoc.
W podobny nurt rozważań i formułowania koncepcji teoretycznych dotyczących
wojny i pokoju wpisują się także poglądy Carla van Clausewitza, pruskiego generała,
uczestnika wojen napoleońskich, teoretyka wojskowości i autora klasycznego dziś
dzieła „O wojnie”.9 To z jego ust padły bardzo znaczące słowa, że wojna jest
kontynuacją polityki państwa za pomocą innych środków ale trzeba też pamiętać że
jest on autorem bardzo ciekawej definicji pokoju bowiem uważał, że pokój jest to
chwilowe zawieszeni broni między kolejnymi wojnami.10
Dokonując przeglądu europejskiej myśli teoretycznej dotyczącej problemów
wojny i pokoju można by przytaczać także poglądy wielu innych autorów. Analiza ich
dorobku skłania do refleksji, że można w nim głównie dostrzec rożne podejścia do
identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i wojny jako emanacji siły w rozstrzyganiu
sporów i konfliktów międzynarodowych. Zajmowali się oni bardziej problemem
różnej interpretacji wojny, sztuką wojenną, taktyką i strategią jej prowadzenia, niż
problemami pokoju. Uważali, że wojna jest zjawiskiem naturalnym, którego nie da
się uniknąć w rozstrzyganiu sporów i konfliktów między narodami. Wprawdzie
idealiści tego nurtu badawczego twierdzili, że celem wojny jest wprowadzenie pokoju
lecz realiści przypominali, że pokój jest okresem względnego bezpieczeństwa
i pozornej stabilizacji pomiędzy kolejnymi wojnami.
Warto zauważyć, że niewielu filozofów i teoretyków różnych aspektów
bezpieczeństwa zajmowało się problematyką pokoju, a tym bardziej jego kultury tj.
krzewieniem tolerancji, budowaniem klimatu mediacji, przestrzeganiem
sprawiedliwości, eliminacją nierówności społecznych, współpracy międzynarodowej
czyli tych wszystkich atrybutów i metod które stanowiły by platformę do stworzenia
warunków do stabilizacji bezpieczeństwa, a nawet i trwałego pokoju.
Retrospektywne spojrzenie na problematykę wojny i pokoju jednoznacznie
wskazuje na to, że te dwa, naprzemiennie występujące zjawiska, są na trwale
wpisane w funkcjonowanie państw oraz rozwój społeczeństw i narodów, a podejście
badawcze do ich analizy w dużym stopniu jest uzależnione od dynamicznie
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zmieniających się wyzwań i zagrożeń oraz metod i procedur gwarancji
bezpieczeństwa w narodowym i międzynarodowym wymiarze.
Egzemplifikacją zagrożeń dla światowego pokoju i bezpieczeństwa pierwszej
połowy XXI wieku były skutki oraz wydarzenia które doprowadziły do wybuchu
I wojny światowej. Wyciągając wnioski z tych wydarzeń uznano, że żadne z państw
nie jest w stanie samodzielni zapewnić sobie bezpieczeństwa i tym samym
stabilnego rozwoju. Konieczna jest w tej dziedzinie, szeroka, aktywna, współpraca
międzynarodowa. Z inicjatywą instytucjonalizacji takie współpracy wystąpił
ówczesny prezydent USA Wilson Woodrow przedstawiając projekt powołania
ponadpaństwowej organizacji której głównym celem miało być zbudowanie na bazie
kultury pokoju i współpracy międzynarodowej sytemu gwarantującego światu pokój,
uprządkowanie wszystkich spraw granicznych oraz stworzenie wszystkim państwom
członkowskim gwarancji suwerenności, politycznej niezależności oraz terytorialnej
integracyjności.
Tą organizacją była Liga Narodów która rozpoczęła swoje funkcjonowanie
w dn. 15.11.1920 r. Platformą koncepcyjną funkcjonowania tej organizacji była
zgłoszona przez Prezydenta USA idea gwarancji międzynarodowego
bezpieczeństwa, a środkiem do jego zapewnienia byłło przyjęte przez wszystkie
państwa członkowskie zobowiązanie do utrzymywania jawnych stosunków
międzynarodowych, ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego, nie
uciekania się do wojny w przypadkach spornych, jedności w podejmowaniu
wszystkich decyzji, ograniczenia zbrojeń do poziomu koniecznego do zapewnienia
bezpieczeństwa narodowego.11
Niestety ta formuła kooperacyjnej gwarancji i bezpieczeństwa z różnych
powodów się nie sprawdziła ale doświadczenia z jej krótkiego funkcjonowania,
wzbogacone o wnioski z II Wojny Światowej, zainspirowały do sformułowania
jakościowo nowych pryncypiów na których zaczęto budować pokój i bezpieczeństwo
w globalnym wymiarze. Te nowe pryncypia w kształtowaniu stosunków
międzynarodowych, za które uznano;
 Prawo wszystkich narodów do posiadana własnych rządów i własnego
suwerennego państwa;
 Prawo do rozwoju gospodarczego i życia w pokoju po zakończeniu działań
wojennych;
 Zasadę pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych na gruncie
prawa i sprawiedliwości – wyrzeczenie się przemocy;
 Ustanowienie trwałego pokoju w wymiarze międzynarodowym;
 Stworzenie
międzynarodowego
systemu
gwarancji
pokoju
i bezpieczeństwa;
 Konieczność ograniczenia zbrojeń12
zostały wzbogacone o założenia, że międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo
będzie się opierał na czterech podstawowych zasadach – wartościach
demokratycznie funkcjonujących społeczeństw:
 Wolności słowa i wypowiedzi,
 Wolności religijnej,
 Wolności od biedy i niedostatku,
11
12
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 Wolności od strachu przed agresją innego państwa
były kanwą programową Karty Atlantyckiej i fundamentem założycielskim powołanej
do życia w 1945 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji która przejęła
na siebie funkcję utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa w wymiarze globalnym
traktując obie te wartości niepodzielnie i współzależnie.
Gdy spojrzymy na aktywność ONZ w zakresie pokojowego kształtowania
bezpieczeństwa to oprócz pozytywnych jej efektów nie trudno dostrzec, że system
zbiorowego bezpieczeństwa opierający się na rozbieżnych politycznie interesach
wielkich mocarstw (zwłaszcza stałych członków RB – USA, ChRL, Rosja, Francja,
Wielka Brytania,) w wielu przypadkach nie można ocenić zbyt pozytywnie. Problemy
dotyczą zwłaszcza przedłużających się w czasie procesów decyzyjnych
o skierowaniu w rejon konfliktu misji bądź podjęcia się operacji pokojowej. Tam
jednak gdzie dochodzi do zaangażowania autorytetu ONZ w rozstrzyganiu sporów
i łagodzenia konfliktów, zwłaszcza o charakterze zbrojnym to należy przyznać, że
bez aktywności tej organizacji w wielu przypadkach trudno by było utrzymać pokój
i bezpieczeństwo w wymiarze globalnym.
Oczywiście aktywność ta ewolucyjnie się zmieniała. Inaczej wyglądała
w okresie zimnej wojny, inaczej po jej zakończeniu, a jeszcze inaczej w świetle
aktualnych wyzwań i zagrożeń. Wyraźnie jednak widać, że dominującą rolę
w procesie decyzyjnym i aktywności ONZ w zakresie kształtowania pokoju
i bezpieczeństwa odgrywały i wciąż odgrywają ambicje i strategiczne plany wielkich
mocarstw (USA, ChRL, Federacja Rosyjska, Francja, Wielka Brytania – stali
członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ) których wola do współpracy jest bardzo
często uzależniona od ich partykularnych celów oraz interesów politycznych
i gospodarczych, którym nie zawsze przyświeca duch kultury pokoju i stabilność
międzynarodowego bezpieczeństwa.
Wokół idei gwarancji pokoju i bezpieczeństwa oraz potrzeby kolektywnej
współpracy w dziedzinie gospodarczej, politycznej, kulturalnej i obronnej
przebiegała także integracja europejskiej po zakończeniu II wojny światowej.
Za początek tej integracji należy uznać powołanie do życia Unii Zachodniej,
Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich (w tym Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali, Europejskiej Wspólnoty Atomowej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej),
a jej finalnym etapem, swoistym dopełnieniem procesu integracji było
przekształcenie, z dniem 1 listopada 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht
wszystkich Wspólnot w jeden spójny organizm którym stała się Unia Europejska.
Centralne miejsce w strukturze funkcjonalnej Unii zajmują wprawdzie sprawy
gospodarcze, wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa i obrony oraz wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ale nie zapomniano również o tym, że Unia
jest to wspólnota ponadnarodowa dlatego odwoływanie się do określonego systemu
wartości, idei, norm etyczno-moralnych i symboli tożsamości europejskiej za które
przyjęto filozofię i demokrację grecką, prawo rzymskie oraz tradycje chrześcijańskie,
jest bardzo ważnym kulturowym czynnikiem integrującym różne grupy społeczne
i narody w jeden wspólny organizm. Ta triada wspólnoty Unii Europejskiej ściśle
wpisuje się w zapisy Karty Atlantyckiej zakłada bowiem konieczność uwzględniania
różnic kulturowych w narodowym, państwowym i regionalnym wymiarze, tak by,
każdy członek europejskiej wspólnoty czuł, że respektowane są jego wartości
i poglądy i by miał możliwość odnalezienia się i samorealizacji w tej różnorodnym
systemie wartości i kultur.
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Bardzo istotna rolę w procesie integracji europejskiej, a zwłaszcza w dziedzinie
zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa, odegrały i wciąż odgrywają za
pośrednictwem NATO Stany Zjednoczone Można wymieniać jeszcze wiele innych
organizacji których obszarem aktywności jest działanie na rzecz utrwalania pokoju
i budowy infrastruktury kultury pokojowej stosunków międzynarodowych. Są to
z reguły międzynarodowe organizacje rządowe o charakterze pokojowym ale nie
brakuje także organizacji pozarządowych czy ruchów społecznych o profilu
pacyfistycznym. W tej sytuacji możemy sobie postawić pytanie, dlaczego pomimo
tak dużej liczby i aktywności tych organizacji nie są one w stanie skutecznie
utrzymać pokoju i bezpieczeństwa zwłaszcza w świetle aktualnych wyzwań
i zagrożeń ?. Czy organizacje te całkowicie zawiodły pokładane w nich oczekiwania
i nadzieje ?. Dlaczego w różnych rejonach świata wciąż wybuchają konflikty zbrojne
i spory międzynarodowe których nie udaje się rozstrzygnąć na drodze bądź
pokojowych negocjacji ?. Przecież każdego dnia słyszymy o państwie islamskim,
zamachach terrorystycznych, fali uchodźców zalewających Europę, czy
o bezpośrednim zagrożeniu ze wschodu dla naszego bezpieczeństwa któremu
próbujemy się przeciwstawić min. amerykańskimi instalacjami antyrakietowymi, czy
apelami o stałe bazy NATO na naszym terytorium. W środkach masowego przekazu
zbyt często widzimy podgrzewanie nastrojów zagrożenia dla naszego
bezpieczeństwa. Słychać głosy, że grozi nam konflikt zbrojny a może nawet i wojna
ze wschodu i że zamiast się jej bać powinniśmy zaakceptować zwiększony budżet
obronny ukierunkowany głównie na modernizację techniczną sił zbrojnych oraz
zwiększenie stanu osobowego sił zbrojnych w tym powołanie do życia nowej formacji
– Wojsk Obrony Terytorialnej.
Z dużym zainteresowaniem obserwujemy jak ten wymiar instytucjonalny
(organizacyjny) gwarancji europejskiego i globalnego bezpieczeństwa aplikacyjnie
dostosowuje się do ewolucyjnie zmieniających się wyzwań i zagrożeń. Powszechnie
panuje przekonanie, że bezpośredni atak na którekolwiek z państw członkowskich
tych organizacji jest obecnie mało prawdopodobny. Europa wciąż jednak staje przed
nowymi zagrożeniami – bardziej różnorodnymi, mniej przewidywalnymi ale niestety
coraz bardziej widocznymi co w sposób bardzo istotny wpływa na obniżenie poziomu
poczucia naszego bezpieczeństwa.
Do takich jakościowo nowych zagrożeń które w sposób istotny stało się
wyzwaniem dla naszego bezpieczeństwa należy zaliczyć olbrzymią skalę
uchodźców (emigrantów) którzy wprost „ zalewają nasz kontynent ”. Jest ona
z jednej strony powodowana działaniami wojennym prowadzonymi w ich państwach,
a z drugiej olbrzymią skalą nierówności w dostępie do rynku pracy i dóbr
materialnych która stała się największym światowym problemem, wyzwaniem
i zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa. Ekonomiści, eksperci od
bezpieczeństwa, organizacje humanitarne zwracają uwagę na fakt, że obecnie 1%
najbogatszej ludzkości zgromadziło w swoich rękach tyle samo majątku pozostałe
99% ludzi na ziemi. Publikowane raporty podają, że 62 najbogatszych osób posiada
tyle ile biedniejsza połowa świata.13 W tej sytuacji trudno się dziwić że coraz częściej
stawiane jest pytanie czy te osoby będą skłonne podzielić się częścią swoich zysków
z resztą społeczeństwa ? Czy pozostaną odporne na otaczającą nas rzeczywistość
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i tym samym będą generatorem bardzo istotnych wyzwań i zagrożeń dla naszego
bezpieczeństwa i pokoju w regionalnym i globalnym wymiarze?
Pomimo, że obecnie dostrzegamy całe spektrum grożących nam wyzwań
i zagrożeń prawie powszechnie panuje przekonanie, że instytucje państwowe
i organizacje międzynarodowe zapewniają poczucie pokoju i bezpieczeństwa. Gdy
jednak na poczucie bezpieczeństwa spojrzymy przez pryzmat najwyższej wartości
jaką jest ludzkie życie, w tym zwłaszcza uniwersalne wartości i prawa człowieka oraz
całą przypisaną do bezpieczeństwa społecznego aksjologię to możemy stwierdzić
że dotykamy granicy pewnej iluzji bezpieczeństwa. To co dla jednych jest bezcenne
dla innych okazuje się mało wartościowe, pozorny stan braku wojny i przemocy nie
może być silną platformą do budowania pokoju i bezpieczeństwa w narodowym
i globalnym wymiarze. Uważamy bowiem, że zagrożenie przemocą ze strony innych
nas bezpośrednio nie dotyczy, wypchnęliśmy je gdzieś poza granice naszego,
bezpiecznego, świata. Nasza wiara w to, że nasze wartości, nasze atrybuty
demokracji są dobrem najwyższym które uczynią świat lepszym i bardziej
bezpiecznym podlega dziś właśnie realnej weryfikacji. Poddawana jest swoistemu
testowi którego egzemplifikację widzimy codziennie w mediach, doniesieniach
prasowych czy w wiadomościach na ekranach telewizorów na których widzimy różne
formy przemocy i agresji które zmuszają do refleksji i obawy o nasze
bezpieczeństwo.
Obserwujemy także swoistą dewaluację taktyki gwarancji narodowego,
regionalnego oraz światowego pokoju i bezpieczeństwa. Taktyki opartej głownie na
stosowaniu rozwiązań siłowych, sile militarnej, sile pieniądza, dominacji
zaawansowanych technologii, czy np. aktywności ponadnarodowych korporacji
gospodarczych i finansowych które coraz brutalniej sięgają w różnych formach do
naszych portfeli. Wyraźnie też widać, że aktywność i skuteczność
międzynarodowych organizacji (ONZ, NATO, Unia Europejska, OBWE) które
w spektrum swych kompetencji i odpowiedzialność mają wpisaną troskę o gwarancję
narodowego, regionalnego i globalnego bezpieczeństwa pozostawia coraz więcej
do życzenia.
Nie przynosi spodziewanych rezultatów uruchamianie zarówno sankcji
politycznych czy gospodarczych, jak i zdolności operacyjnych tych organizacji – np.
misji i operacji pokojowych. Wiara w to, że misje i operacje podejmowane przez te
organizacje nie tylko będą skutecznie przeciwdziałać zarzewiom potencjalnych
konfliktów, a nawet wręcz wyeliminują zagrożenie i zaprowadzą pokój i poczucie
bezpieczeństwa staje się coraz bardziej utopijna. Brak skuteczności tych działań
wynika min. z tego że trudno jest jednoznacznie zdefiniować, a tym samy i pokonać
potencjalnego przeciwnika – wroga – przy poszanowaniu reguł i standardów prawa
międzynarodowego. Temu wrogowi nie można bowiem wypowiedzieć wojny. Ten
wróg nie ma struktur państwowych. Może się on pojawić w dowolnym miejscu
i czasie czego najlepszym przykładem jest tzw. państwo islamskie, rosnące
zagrożenie terrorystyczne, próby nuklearne w Korei Północnej, napływ uchodźców
do Europy czy ostatnie wydarzenia w Kolonii, Stambule czy w innych miastach
naszego kontynentu. Jego agresja i siła niszcząca budzi w pełni uzasadnione
obawy. Budzi strach, przerażenie i niepokój nie tylko w rejonie prowadzonych
działań i operacji gdyż dzięki przekazom medialnym to zagrożenie, ten brak
poczucia bezpieczeństwa emanuje na cały cywilizowany świat budząc obawę
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o stabilną i bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich. Ponadto wciąż niepokoi
sytuacja na Ukrainie oraz problemy gospodarcze i polityczne Federacji Rosyjskiej.
Gdy spojrzymy na potencjalnego przeciwnika przez pryzmat naszych wartości
to wyraźnie widać, że zarówno w wymiarze moralnym jak i materialnym są one
całkowicie nam obce. Niosą one jakościowo nowe zagrożenie które są nie do
zaakceptowania i stanowią istotne wyzwanie dla dotychczas funkcjonujących
systemowych rozwiązań gwarancji bezpieczeństwa zarówno w wymiarze jednostki
jak i całych społeczeństw oraz narodów.
Widzimy gwałty, zagrożenie atakami terrorystycznymi w których giną
przypadkowi ludzie, przedstawiciele różnych narodowości. Obserwujemy dążenie
do przejęcia brutalnymi metodami (kradzieże, napady) różnych dóbr materialnych
czy wymuszanie przyznania określonych prerogatyw i standardów socjalnych. Te
wszystkie działania powodują, osłabienie poczucie naszego bezpieczeństwa. Staje
się ono coraz bardziej wątpliwą wartością, wartością której próbuje się nas pozbawić
i tym samym zburzyć ten najcenniejszy fundament stabilnego funkcjonowania
i rozwoju, fundament, pokoju i bezpieczeństwa na którym zbudowaliśmy standardy
demokratycznych struktur państwowych.
To co obecnie obserwujemy na arenie międzynarodowej prowadzi do wniosku,
że ten najważniejszy dla nasz wszystkich zasób jakim jest bezpieczeństwo ulega
stopniowej dewaluacji. To nie my bezpośrednio ale właśnie poczucie naszego
bezpieczeństwa jest bezpośrednim obiektem ataku. Próbuje się go nas pozbawić.
Zniszczyć budowaną przez lata strukturę uniwersalnych wartości, poczucie
stabilizacji, honoru i godności osobistej. Pozbawić energii witalnej niezbędnej do
dokonywania racjonalnych wyborów oraz inwestycji w przyszłość. Ochoty do
formułowania i realizacji wizji oraz osobistych i zawodowych aspiracji i planów
życiowych.
Ostatnie ataki na różne cele i obiekty w których giną przypadkowi ludzie
powoduje, że pomimo stosowania różnych rozwiązań siłowych i deklaracji polityków
o zapewnieniu bezpieczeństwa, coraz bardziej uzewnętrznia się świadomości iż nikt
nie może czuć się bezpieczny gdyż zagrożenie może przyjść w każdej chwili i to
z najmniej spodziewanej strony. Ta przypadkowość, niepewność, lęk i obawa nie
mogą być spoiwem tkanki społecznej poczucia naszego bezpieczeństwa. Powinny
być one natomiast wyzwaniem dla osób i instytucji odpowiedzialnych za gwarancję
naszego bezpieczeństwa w narodowym i międzynarodowym wymiarze. Nie tylko, że
powinny ale wręcz muszą one wyzwolić energią do podejmowania skutecznych
działań operacyjnych, prewencyjnych i politycznych by wszystkimi możliwymi
metodami to poczucie bezpieczeństwa wzmocnić i zapewnić. By zagwarantować
wolność od lęku o fizyczne przetrwanie. Dostarczyć energii niezbędnej do życia,
stabilnego i bezpiecznego, ukierunkowanego na przyszłość, rozwoju. Energii
wyzwalającej chęć do podejmowania także działań integrujących całe
społeczeństwo, wokół wspólnego celu jakim jest utrzymania tego najcenniejszego
zasobu jakim jest bezpieczeństwo, w jeden wspólny, spójny, organizm.
Gdy patrzymy na fundamenty na których budowaliśmy nasze bezpieczeństwo
to z jednej strony są to z pewnością, standardy, mechanizmy i struktury rozwiązań
demokratycznych, a z drugiej, oprócz wielu innych aspektów, należy wskazać na
budowany wysiłkiem indywidulanym każdego obywatela i całych społeczeństw,
dorobek cywilizacyjny oraz dostatek materialny które to wartości wielu uchodźcom
którzy szerokim strumienie napływają na nasz kontynent, nie tylko że nigdy nie były
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im dane, ale są one im cywilizacyjnie obce. Możemy wręcz powiedzieć, że nasze
bezpieczeństwo ma dla nich pewną wartość rynkową na którą patrzą oni
zazdrosnym okiem. To naszym wspólnym wysiłkiem przez lata budowaliśmy taką
a nie inną strukturę materialną i socjalną naszego bezpieczeństwa którego
fundamentami próbuje się zachwiać metodami ataków terrorystycznych,
wywoływaniem lęków, strachu i obaw czy wręcz wymuszanych siłą żądań żeby się
tymi wartościami podzielić. To emigranci i uchodźcy przybywając do Europy widzą,
że te wszystkie atrybuty dostatku i dobrobytu które nigdy nie były im dane w ich
ojczystych krajach tutaj są w zasięgu ich wzroku, są dosłownie na wyciagnięcie ręki
więc dlaczego po nie nie sięgnąć ? Dlaczego to co jest dostępne dla wielu milionów
obywateli Europy im się też nie należy, dlaczego nie chcemy się z nimi podzielić
swoim dostatkiem, osiągnięciami socjalnymi, wręcz dobrobytem który nigdy nie był
im dany i którego nie mogą oczekiwać w ich ojczyznach ? Te ich oczekiwania, ich
system wartości jest osadzony w sferze innej cywilizacyjnej, innej kulturze religijnej
i mentalnej co powoduje że to co było budowane przez wiele pokoleń i jest naszym
zasobem bezpieczeństwa stało się powodem do starcia – konfrontacji – dwóch
odmiennych cywilizacji i tym samy wyzwaniem i źródłem emanacji zagrożeń dla
bezpieczeństwa zarówno w narodowym jak i międzynarodowym wymiarze.
Gdy patrzymy na ostatnie wydarzenia na naszym kontynencie to to co do tej
pory określaliśmy pewnym standardem bezpieczeństwa stało się wartością pozorną.
Zostało ono istotnie nadszarpnięte przez tych których do Europy wygoniła nie tylko
obawa o własne życie lecz głównie bieda i poszukiwanie lepszych perspektyw
egzystencji dla siebie i własnych rodzin często pozostawionych w państwach
z których przybyli. Jedni próbują się asymilować z lokalną społecznością i korzystać
z przyznawanych im środków pomocowych (praca, zasiłki, szkolenia
przygotowujące do zawodu, nauka języka). Inni niestety sięgają po rozwiązania
siłowe, destrukcyjne, sięgają po środki przemocy i ataki terrorystyczne które
najczęściej kończą się śmiercią niewinnych osób która wywołuje panikę na ulicach
wielu miast. Ta ich aktywności przekłada się na coraz bardziej powszechne
przekonanie, że słabnie poczucie naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza że
jednocześnie nie dostrzega się skutecznych metod identyfikacji zagrożeń
i potencjalnego przeciwnika, przeciwnika który potrafi spektakularnie uderzyć
w najmniej spodziewanym miejscu i czasie.
Jak na razie głównym naszym orężem w tym nierównym starciu są rozwiązania
socjalne (pomoc społeczna) wspierane rozwiązaniami siłowymi (policja, wojsko,
straż graniczna, służby celne) ale widzimy, że te metody nie przynoszą
spodziewanych efektów. Wprawdzie obserwujemy, że zarówno na poziomie Unii
Europejskiej jak i w szerszej formule międzynarodowej, prowadzi się zakrojony na
szeroką skalę dialog i analizę aktualnych wyzwań i zagrożeń oraz poszukuje się
jakościowo nowych, skutecznych form, metod i sposobów rozwiązania tej złożonej
sytuacji ale niestety do osiągnięcia konsensusu politycznego w tej dziedzinie droga
jest jeszcze daleka. Widzimy, że instytucje państwowe nie są w stanie w formule
politycznej rozwiązać narastającego problemu braku poczucia bezpieczeństwa.
Gdy patrzymy na skuteczność dotychczas podejmowanych działań
i stosowanych rozwiązań to należy sobie postawić zawsze aktualne pytanie. Czy siłą
można pokonać siłę, a zwłaszcza tak niekonwencjonalnego, rozproszonego,
przeciwnika który stosuje coraz to nowe, niekonwencjonalne, ocierające się
o działania hybrydowe, formy agresji i środki ataku ?. Ponadto historia nas uczy, że
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użycie siły wielokrotnie przekładało się na taką samą reakcję z drugiej strony,
ze strony potencjalnego przeciwnika, a to nie tylko że nie budowało bezpieczeństwa
lecz wręcz było zagrożeniem dla pokojowego współistnienia i w wielu przypadkach
było nie tylko zarzewiem konfliktów zbrojnych lecz wręcz także prowadziło do
wybuchu wojen. Musimy wciąż pamiętać, że bezpieczeństwo jest najwyższą
wartości, niezbędnym warunkiem rozwoju i pokojowej koegzystencji
międzynarodowej społeczności. Konflikty nie tylko, że nie budują przeszłości lecz są
wręcz dla niej destrukcyjne gdyż pociągają za sobą nie eliminację ale wręcz wzrost
zagrożeń. Powinniśmy zrobić wszystko żeby wyrwać się z tego błędnego koła
konfliktów, zagrożeń i ubóstwa które będąc skutkiem niezrównoważonego staje się
obecnie jednym z największych wyzwań dla światowego pokoju i bezpieczeństwa.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analityczne podejście do problematyki wojny, pokoju
oraz narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Wykazano, że zjawisko
wojny i pokoju są nierozerwalnie ze sobą związane i wpisane w funkcjonowanie oraz
rozwój narodów oraz społeczeństw. W ujęciu ewolucyjnym, przedstawiono formułę
instytucjonalizacji gwarancji pokoju i bezpieczeństwa w narodowym oraz globalnym
wymiarze, a także ideę budowy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Przez pryzmat
dynamicznie zmieniającej się sytuacji w przestrzeni europejskiego bezpieczeństwa
zaprezentowano spektrum aktualnych wyzwań i zagrożeń. Wskazano na potrzebę
poszukiwania jakościowo nowych, skutecznych, form, metod i sposobów
przeciwdziałania tym wyzwaniom oraz zagrożeniom i tym samym gwarancji
narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa.
Słowa klucze: wojna, pokój, bezpieczeństwo, zagrożenia dla narodowego
i międzynarodowego bezpieczeństwa
Summary
The article gives the analytical approach to the issues of war, peace
and national and international security. It has been demonstrated that the
phenomenon of war and peace are inextricably linked, and in the functioning of and
the development of societies and Nations. In evolutionary terms, shows the formula
for the institutionalisation of a guarantee for peace and security at the national
and international dimension, and the idea of building the security of the European
Union. Through the prism of dynamically changing situation in the area of European
security shows the spectrum of the current challenges and threats. Indicated the
need to search for quality new, effective, forms, methods and ways of tackling these
challenges and threats, and thereby guarantee national and international security.
Key words: war, peace, security, threats for national and international security
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Michał Wojciech PŁACHTA
Wyższa szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku
EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY JAKO INSTRUMENT
BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO
1. Udział Parlamentu Europejskiego w stworzeniu ostatecznej wersji
dyrektywy
Zgłoszony przez grupę państw członkowskich projekt dyrektywy1 w sprawie
Europejskiego nakazu dochodzeniowo-śledczego2 został przekazany do
Parlamentu Europejskiego, gdzie zajęła się nim Komisja Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W sprawozdaniu z dnia 20 grudnia 2013 r.
Komisja uznała, że biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji w Europie tradycyjna
współpraca wymiarów sprawiedliwości jest nieefektywna i pozostawia wiele do
życzenia,3 krok naprzód, którym jest przyjęcie przedmiotowej dyrektywy, jest
niewątpliwie pozytywny i z pewnością pomoże skonsolidować proces tworzenia
europejskiej przestrzeni karnej. Dyrektywa przedstawia w konkretnej formie kwestię
stopniowego przekazywania suwerenności w imię bezpieczeństwa i ochrony praw
podstawowych.4
Równocześnie jednak Komisja zwróciła uwagę na zagadnienie praw człowieka.
Sprawozdawca stwierdził, że wyzwaniem pod względem integracji europejskiej
w dziedzinie spraw karnych jest zatem zapewnienie poszanowania
i zagwarantowanie praw podstawowych. Znaczące jest to, że preambuła karty praw
podstawowych wyraźnie odnosi się do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, biorąc pod uwagę jej szczególnie delikatny charakter z punktu
widzenia podstawowych praw i wolności. Oczywiste jest, że gwarancja ta musi być
„realna”, a nie „formalna”. Dokładnie przemyślany i rozważony rozwój europejskiej
przestrzeni karnej wymaga zatem sądowej kontroli poszanowania praw
podstawowych w Unii.5
Znaczenie europejskiej przestrzeni karnej jako jednego z nadrzędnych celów
integracji europejskiej jest obecnie oczywiste ze względu na stopniowy wzrost
swobody w stosowaniu tradycyjnych mechanizmów współpracy. Unia Europejska
wspierała współpracę policyjną i sądową jako sposób zrekompensowania zniesienia
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granic wewnętrznych, a obecnie zmierza w kierunku współpracy międzypaństwowej,
aby stopniowo utworzyć jednolitą przestrzeń karną.6
Postępy trzeba osiągać na podstawie następujących zasad: wzajemnego
uznawania, koordynacji dochodzeń oraz ochrony praw podstawowych w sprawach
karnych, co zapewni zgodność ze środkami określonymi w art. 82 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ten sposób potwierdzony zostaje
uzupełniający związek między wzajemnym uznawaniem a harmonizacją, co
podkreśla, że wzajemne uznawanie jest niemożliwe bez harmonizacji. 7
Z tych względów Komisja zaproponowała wiele zmian w przedstawionym
projekcie m.in. poprzez niemal dwukrotne zwiększenie objętości preambuły.
Ponadto zostały wprowadzone liczne modyfikacje przepisów projektu,
a w szczególności projekt został uzupełniony o szereg nowych uregulowań.
Komisja zaproponowała, aby art. 1 projektu został rozszerzony o następujący
przepis: „Europejski nakaz dochodzeniowy można także wydać w celu uzyskania
materiału dowodowego, którym właściwe organy państwa wykonującego już
dysponują”. Ponadto został dodany nowy ustęp w tym artykule, zgodnie z którym
o wydanie ENDoch może wystąpić osoba podejrzana lub oskarżona (lub – w jej
imieniu – jej adwokat), w ramach mających zastosowanie praw do obrony zgodnie
z krajową procedurą karną. To uzupełnienie ma niewątpliwie ważne znaczenie
z punktu widzenia walorów praktycznych nowego instrumentu.
W art. 2 projektu zmodyfikowana została definicja „organu wydającego”
poprzez dodanie istotnego ograniczenia. Komisja uznała, że zanim europejski nakaz
dochodzeniowy zostanie przekazany organowi wykonującemu, nakaz ten musi
zostać zatwierdzony, po przeanalizowaniu jego zgodności z warunkami wydawania
europejskiego nakazu dochodzeniowego, zwłaszcza warunkami wyszczególnionymi
w art. 5a ust. 1, na mocy niniejszej dyrektywy, przez sędziego, sąd, sędziego
śledczego lub prokuratora w państwie wydającym. Jeżeli nakaz został zatwierdzony
przez organ wymiaru sprawiedliwości, organ ten może także być uznany za organ
wydający do celów przekazania nakazu.
Komisja zaproponowała wprowadzenie do projektu nowego przepisu, artykułu
5a, regulującego warunki wydawania i przekazywania europejskiego nakazu
dochodzeniowego. Przed wydaniem europejskiego nakazu dochodzeniowego organ
wydający musi się upewnić, czy spełnione zostały następujące warunki:
a) wydanie nakazu jest konieczne i proporcjonalne do celów postępowania,
o którym mowa w art. 4, przy uwzględnieniu praw przysługujących osobie
podejrzanej lub oskarżonej; oraz
b) w analogicznej sprawie krajowej zarządzenie przeprowadzenia czynności
dochodzeniowej(-ych)
wskazanej(-ych)
w
europejskim
nakazie
dochodzeniowym jest dopuszczalne na tych samych warunkach.
Każdorazowej oceny spełnienia tych warunków dokonuje organ wydający. Gdy
organ wykonujący ma powody sądzić, że warunki określone w art. 5a ust. 1 nie
zostały spełnione, może przeprowadzić konsultacje z organem wydającym
w sprawie celowości wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Po takich
konsultacjach organ wydający może podjąć decyzję o wycofania europejskiego
nakazu dochodzeniowego.
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Art. 8 projektu został uzupełniony o dwa ustępy: (i) Jeżeli europejski nakaz
dochodzeniowy wpływający do organu wykonującego nie został wydany przez jeden
z organów wydających określonych w art. 2 lit. a), organ wykonujący zwraca nakaz
państwu wydającemu. (ii) Podczas wykonywania europejskiego nakazu
dochodzeniowego organy państwa wydającego obecne w państwie wykonującym
są związane prawem państwa wykonującego. Nie mają one na terytorium państwa
wykonującego żadnych uprawnień organów ścigania, chyba że wykonywanie takich
uprawnień na terytorium państwa wykonującego jest zgodne z prawem państwa
wykonującego i zostało uzgodnione między organem wydającym i organem
wykonującym.
Katalog podstaw odmowy wykonania ENDoch zawarty w art. 10 projektu został
znacząco zmieniony poprzez: (i) dodanie do pkt (a) następującej okoliczności:
w państwie wykonującym istnieją przepisy o ustalaniu i ograniczaniu
odpowiedzialności karnej związane z wolnością prasy i wolnością wypowiedzi
w innych mediach, które to przepisy uniemożliwiają wykonanie nakazu; (ii)
skreślenie pkt (c); (iii) dodanie pięciu nowych podstaw odmowy. Okoliczności te
obejmują następujące sytuacje:
a) wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego byłoby sprzeczne
z zasadą ne bis in idem;
b) europejski nakaz dochodzeniowy dotyczy przestępstwa, które uważa się za
popełnione poza terytorium państwa wydającego, ale częściowo lub
w całości na terytorium państwa wykonującego, a czyn, w związku z którym
wydano nakaz, nie stanowi przestępstwa w państwie wykonującym;
c) istnieją istotne przesłanki, że wykonanie czynności dochodzeniowej podanej
w europejskim nakazie dochodzeniowym byłoby nie do pogodzenia
ze spoczywającymi na państwie członkowskim wykonania obowiązkami
wynikającymi z art. 6 TUE i z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
d) czyn, w związku z którym wydano europejski nakaz dochodzeniowy, nie
stanowi przestępstwa na mocy prawa państwa wykonującego, chyba że
nakaz dotyczy przestępstwa wymienionego wśród kategorii przestępstw
w załączniku X i wskazanego w nakazie przez organ wydający,
a przestępstwo to w państwie wydającym podlega karze pozbawienia
wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu
wolności na maksymalny okres co najmniej trzech lat; lub
e) na mocy prawa państwa wykonującego stosowanie tej czynności jest
ograniczone do określonego wykazu lub określonej kategorii przestępstw
lub do przestępstw zagrożonych karą o określonym maksymalnym
wymiarze, ale nieobejmujących przestępstwa podanego w europejskim
nakazie dochodzeniowym.
Gruntownemu przeobrażeniu uległ art. 13 dotyczący środków odwoławczych.
W brzmieniu zaproponowanym przez Komisję przewiduje on, że państwa
członkowskie zapewniają, by do czynności dochodzeniowych zawartych
w europejskim nakazie dochodzeniowym zastosowanie miały środki odwoławcze
równoważne środkom, które byłyby dostępne w analogicznej sprawie krajowej.
Merytoryczne podstawy wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego można
kwestionować wyłącznie w drodze powództwa w państwie wydającym, bez
uszczerbku dla gwarancji dotyczących praw podstawowych w państwie
wykonującym. O ile nie podważy to potrzeby zapewnienia poufności dochodzenia
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przewidzianej w art. 18 ust. 1, organ wydający i wykonujący przedsiębiorą stosowne
środki, by zapewnić przekazanie informacji o przewidzianych w prawie krajowym
możliwościach skorzystania ze środków odwoławczych gdy zaistnieje możliwość ich
zastosowania, i w odpowiednim czasie, by umożliwić ich skuteczne wykonanie.
Państwa członkowskie zapewniają, by terminy na skorzystanie ze środka
odwoławczego były takie same jak terminy obowiązujące w analogicznych sprawach
krajowych i by były stosowane w sposób gwarantujący możliwość skutecznego
skorzystania z tych środków odwoławczych przez osoby, których dotyczy europejski
nakaz dochodzeniowy. Organ wydający i wykonujący informują się nawzajem
o środkach odwoławczych, z których skorzystano przeciw wydaniu, uznaniu lub
wykonaniu europejskiego nakazu dochodzeniowego. Zakwestionowanie na drodze
prawnej nie zawiesza wykonania czynności dochodzeniowej, chyba że tak
przewidziano w odniesieniu do analogicznych spraw krajowych. Skuteczne
zakwestionowanie na drodze prawnej uznania lub wykonania europejskiego nakazu
dochodzeniowego jest brane pod uwagę przez państwo wydające zgodnie z jego
prawem krajowym. Bez uszczerbku dla krajowych przepisów proceduralnych,
państwa członkowskie dopilnowują, by gdy materiał dowodowy uzyskany dzięki
europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu jest rozpatrywany w postępowaniu
karnym w państwie wydającym, przestrzegane były prawa do obrony i do rzetelnego
postępowania.
Komisja zaproponowała dodanie nowego artykułu 18(a) dotyczącego ochrony
danych osobowych. Przewiduje on, że przy wykonywaniu niniejszej dyrektywy
państwa członkowskie zapewniają ochronę danych osobowych i ich przetwarzanie
wyłącznie zgodnie z przepisami decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27
listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych oraz z zasadami zawartymi
w Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych i w protokole dodatkowym do
niej. Dostęp do takich danych jest ograniczony, bez uszczerbku dla praw osób,
których dane dotyczą. Jedynie osoby upoważnione mogą mieć dostęp do takich
danych.
Kolejny nowy artykuł 18b dotyczy kosztów. Przewiduje on, że o ile niniejsza
dyrektywa nie stanowi inaczej, wszystkie koszty poniesione na terytorium państwa
wykonującego związane z wykonaniem europejskiego nakazu dochodzeniowego
zostają poniesione przez państwo wykonujące. Gdy organ wykonujący uzna, że
koszty wykonania nakazu mogą okazać się szczególnie wysokie, może on
skonsultować się z organem wydającym, by ustalić, czy i jak można podzielić koszty
lub zmienić nakaz. Organ wydający jest uprzednio szczegółowo informowany przez
organ wykonujący o części kosztów uznanej za szczególnie wysoką. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy konsultacje nie doprowadzą do porozumienia, organ wydający może
podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wycofaniu nakazu, a w przypadku gdy
zdecyduje o podtrzymaniu go, ponosi tę część kosztów, która uznana została za
szczególnie wysoką.
Wiele bardzo istotnych zmian zostało zaproponowanych przez Komisję
w rozdziale IV projektu regulującym niektóre czynności dochodzeniowe.
W toku dalszej procedury współdecyzji, Rada, Parlament Europejski i Komisja
kontaktowały się ze sobą w sposób nieformalny, aby osiągnąć porozumienie
w sprawie projektu dyrektywy w pierwszym czytaniu i uniknąć w ten sposób drugiego
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czytania i procedury pojednawczej. W związku z tym sprawozdawca, Nuno Melo,
występujący w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych, przedstawił jedną poprawkę kompromisową (poprawka 1) do
wniosku dotyczącego dyrektywy. Została ona uzgodniona podczas wspomnianych
nieformalnych kontaktów.8
Głosując w dniu 27 lutego 2014 r., zgromadzenie plenarne przyjęło poprawkę
kompromisową (poprawka 1) do wniosku w sprawie dyrektywy. Zmieniony w ten
sposób wniosek Komisji i rezolucja ustawodawcza stanowią stanowisko Parlamentu
w pierwszym czytaniu, które odzwierciedla uprzednie uzgodnienia wypracowane
przez instytucje.
Po przyjęciu dyrektywy przez Parlament Europejski Austria złożyła
oświadczenie w tej sprawie. Delegacja Austrii z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie
dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Dyrektywa ta nie
zapewnia jednak najlepszego rozwiązania w stosunku do istniejącej decyzji ramowej
2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu
dowodowego: art. 29 ust. 2 stanowi, że decyzja ramowa jest jedynie „zastępowana”
w odniesieniu do tych państw członkowskich, które uczestniczyły w przyjęciu
dyrektywy. Wydaje się, że prowadzi to do braku pewności prawa w przypadku
państw członkowskich wykonujących tę dyrektywę oraz tych, które nie uczestniczą
w jej stosowaniu. Zdaniem Austrii większą jasność prawa można było uzyskać
poprzez zwykłe stwierdzenie, że decyzja ramowa 2008/978/WSiSW jest „uchylana”
(jak przewiduje art. 9 protokołu nr 36).9
2. Główne postanowienia dyrektywy o ENDoch
W dniu 3 kwietnia 2014 roku została przyjęta dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu
dochodzeniowego w sprawach karnych a następnie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym UE.10 Stosownie do art. 38 dyrektywy weszła ona w życie w dniu 20
maja 2014 roku.
Pomijając poprawki językowe i zmiany redakcyjno-edytorskie, ostateczna
wersja dyrektywy jest zgodna z brzmieniem nadanym jej w ramach trialogu.
Regulacje występujące w trzech pierwszych rozdziałach dyrektywy zostały
przedstawione wcześniej. Dlatego też w tej części niniejszego opracowania należy
ograniczyć się do postanowień zawartych w rozdziałach IV i V, które do tej pory były
jedynie zasygnalizowane. Zasługują one na szersze omówienie co najmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze, z uwagi na to, że wkraczają one w sferę praw i wolności
człowieka oraz gwarancji przyznawanych uczestnikom procesu karnego,
a zwłaszcza podejrzanemu i oskarżonemu. Po drugie, to właśnie te przepisy
regulujące poszczególne czynności (procesowe) mają decydujący wpływ na
stosowanie nowego instrumentu (ENDoch) w praktyce a zatem n a jego skuteczność
i efektywność, bo jak wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”.
Rada UE, Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego
nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych – Wyniki pierwszego czytania w Parlamencie
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Preambuła dyrektywy wyjaśnia (ust. 24), że ENDoch zapewnia istnienie
jednego systemu pozyskiwania materiału dowodowego. Niemniej do niektórych
rodzajów czynności dochodzeniowych, które powinny zostać wskazane w ENDoch,
takich jak tymczasowe przekazanie osób pozbawionych wolności, przesłuchania
z wykorzystaniem tele- lub wideokonferencji, uzyskiwanie informacji o rachunkach
lub operacjach bankowych, stosowanie przesyłek niejawnie nadzorowanych lub
dochodzeń niejawnych, potrzebne są dodatkowe przepisy. Czynności
dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dowodowego na bieżąco,
w sposób ciągły i przez konkretny okres powinny być objęte ENDoch, ale
w przypadkach gdy jest to konieczne, państwo wydające i państwo wykonujące
powinny dokonywać uzgodnień praktycznych, aby uwzględnić różnice między
krajowymi systemami prawnymi.
Ponadto preambuła stwierdza (ust. 25), że w niniejszej dyrektywie zawarto
zasady przeprowadzania czynności dochodzeniowej na wszystkich — łącznie z fazą
sądową — etapach postępowania karnego, w razie potrzeby z udziałem danej
osoby, w celu gromadzenia materiału dowodowego. Na przykład ENDoch może
zostać wydany z myślą o tymczasowym przekazaniu danej osoby do państwa
wydającego lub o przeprowadzeniu przesłuchania z wykorzystaniem
wideokonferencji. Jednak gdy dana osoba ma zostać przekazana do innego
państwa członkowskiego w celu prowadzenia przeciwko niej postępowania, w tym
gdy osoba ta ma być postawiona przed sądem, należy wydać europejski nakaz
aresztowania (ENA) zgodnie z decyzją ramową Rady 2002/584/WSiSW.11
Możliwości współpracy na mocy niniejszej dyrektywy w zakresie
przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych nie powinny być ograniczone do
treści takich przekazów, ale mogą również obejmować gromadzenie związanych
z takimi przekazami telekomunikacyjnymi danych o częstotliwości wykorzystania
i o lokalizacji rozmówcy, co umożliwi właściwym organom wydawanie ENDoch do
celów uzyskiwania mniej inwazyjnych danych dotyczących przekazów
telekomunikacyjnych. ENDoch wydany z myślą o uzyskaniu historycznych danych
o częstotliwości wykorzystania i o lokalizacji rozmówcy związanych z przekazami
telekomunikacyjnymi powinien być realizowany na mocy ogólnego systemu
mającego zastosowanie do wykonywania ENDoch i, w zależności od prawa państwa
wykonującego, może być uznawany za czynność dochodzeniową wymagającą
zastosowania przymusu.12
Gdy kilka państw członkowskich jest w stanie udzielić niezbędnej pomocy
technicznej, ENDoch należy przesłać tylko do jednego z nich, a pierwszeństwo
w tym względzie powinno mieć państwo członkowskie, w którym dana osoba się
znajduje. Państwa członkowskie, w których znajduje się osoba, wobec której
prowadzone jest przechwytywanie, a których pomoc techniczna nie jest potrzebna
do przechwytywania, powinny zostać o tym powiadomione zgodnie z niniejszą
dyrektywą. Jednakże jeżeli pomoc techniczna tylko jednego państwa nie jest
wystarczająca, ENDoch można przesłać do więcej niż jednego państwa
wykonującego.13
11

Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu
aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, Dz.U. UE L 190
z 18.7.2002, s. 1
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Dyrektywa w sprawie ENDoch, op. cit., Preambuła ust. 30
13
Preambuła ust 31

41
____________________________________________________________________

Niniejsza dyrektywa, z uwagi na swój zakres zastosowania, dotyczy jedynie
środków tymczasowych służących gromadzeniu materiału dowodowego (art. 32).
W związku z tym należy podkreślić, że w trakcie postępowania karnego wszelkie
przedmioty, w tym aktywa finansowe, mogą podlegać różnym środkom
tymczasowym, nie tylko w celu gromadzenia materiału dowodowego, ale również
w celu konfiskaty. Rozróżnienie między tymi dwoma celami środków tymczasowych
nie zawsze jest oczywiste, a cel danego środka tymczasowego może w trakcie
postępowania ulegać zmianie. Z tego względu kluczowe jest, by zachować płynne
zależności między różnymi instrumentami mającymi zastosowanie do tego obszaru.
Ponadto, z tego samego względu, ocenę, czy dany przedmiot ma być wykorzystany
jako materiał dowodowy, a zatem czy ma stać się przedmiotem ENDoch, należy
pozostawić organowi wydającemu.14
Na podstawie art. 22 dyrektywy ENDoch można wydać w celu tymczasowego
przekazania osoby pozbawionej wolności w państwie wykonującym w związku
z przeprowadzeniem czynności dochodzeniowej służącej gromadzeniu materiału
dowodowego, która to czynność wymaga obecności tej osoby na terytorium państwa
wydającego, pod warunkiem że osoba ta zostanie odesłana z powrotem w terminie
określonym przez państwo wykonujące. Ponadto na podstawie art. 23 ENDoch
można wydać po to, aby osoba pozbawiona wolności w państwie wydającym została
tymczasowo przekazana do celów przeprowadzenia czynności dochodzeniowej
mającej na celu zgromadzenie materiału dowodowego, która to czynność wymaga
obecności tej osoby na terytorium państwa wykonującego.
W obu tych przypadkach oprócz podstaw odmowy uznania lub wykonania,
o których mowa w art. 11, odmowę wykonania ENDoch mogą również uzasadniać
następujące okoliczności: a) osoba pozbawiona wolności nie wyraża zgody; lub
b) przekazanie może skutkować przedłużeniem okresu pozbawienia tej osoby
wolności. Uzgodnienia praktyczne dotyczące tymczasowego przekazania osoby,
w tym szczegółowe warunki pozbawienia wolności w państwie wydającym, a także
daty jej przekazania z terytorium państwa wykonującego i powrotu na nie są
przedmiotem ustaleń między państwem wydającym a państwem wykonującym, przy
zapewnieniu, że uwzględniony został stan fizyczny lub psychiczny danej osoby,
a także poziom bezpieczeństwa wymagany w państwie wydającym. Osoba
przekazywana pozostaje pozbawiona wolności na terytorium państwa wydającego,
a jeżeli dochodzi do tranzytu — na terytorium tranzytowego państwa
członkowskiego, w związku z czynami lub wyrokami, które były podstawą
pozbawienia jej wolności w państwie wykonującym, chyba że państwo wykonujące
wystąpi o jej zwolnienie. Przekazanej osoby nie ściga się, nie pozbawia wolności ani
nie poddaje żadnym innym ograniczeniom wolności osobistej w państwie wydającym
w związku z czynami lub wyrokami, które nastąpiły przed jej wyjazdem z terytorium
państwa wykonującego, i które nie zostały wyszczególnione w odnośnym ENDoch.
Art. 24 dyrektywy normuje instytucję, która sprawdziła się w dotychczasowej
praktyce krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości a także w ramach
współpracy organów różnych państw. Jeżeli dana osoba znajduje się na terytorium
państwa wykonującego i musi zostać przesłuchana w charakterze świadka lub
biegłego przez właściwy organ państwa wydającego, organ wydający może wydać
ENDoch w celu przesłuchania świadka lub biegłego z wykorzystaniem
14

Preambuła ust. 35
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wideokonferencji lub innej formy przekazu audiowizualnego, zgodnie z ust. 5-7.
Organ wydający może wydać ENDoch również w celu przesłuchania podejrzanego
lub oskarżonego z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu
audiowizualnego.
Oprócz podstaw odmowy uznania lub wykonania, o których mowa w art. 11,
wykonania ENDoch można odmówić w następujących przypadkach: a) podejrzany
lub oskarżony nie wyraża zgody; lub b) wykonanie takiej czynności dochodzeniowej
w konkretnym przypadku byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa
państwa wykonującego. Organ wydający i organ wykonujący uzgadniają między
sobą kwestie praktyczne. Przy uzgadnianiu takich kwestii organ wykonujący
zobowiązuje się, że: a) wezwie danego świadka lub biegłego do stawiennictwa,
wskazując termin i miejsce przesłuchania; b) wezwie podejrzanego lub oskarżonego
do stawiennnictwa na przesłuchaniu w trybie przewidzianym w prawie państwa
wykonującego i poinformuje takie osoby o ich prawach na mocy prawa państwa
wydającego, z wyprzedzeniem umożliwiającym skuteczne skorzystanie
z przysługującego im prawa do obrony; c) zapewni ustalenie tożsamości osoby,
która ma zostać przesłuchana.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 do przesłuchania z wykorzystaniem wideokonferencji
lub innej formy przekazu audiowizualnego zastosowanie mają następujące zasady:
a) przedstawiciel właściwego organu państwa wykonującego jest obecny w czasie
przesłuchania i korzysta w razie konieczności z pomocy tłumacza; osoba ta
odpowiada też za zapewnienie ustalenia tożsamości osoby, która ma zostać
przesłuchana i za przestrzeganie podstawowych zasad prawa państwa
wykonującego. Jeżeli organ wykonujący uzna, że podczas przesłuchania doszło do
naruszenia podstawowych zasad prawa państwa wykonującego, podejmuje
natychmiast niezbędne kroki, aby zapewnić kontynuowanie przesłuchania zgodnie
z tymi zasadami; b) środki ochrony osoby, która ma zostać przesłuchana, zostają
w razie konieczności uzgodnione przez właściwe organy państwa wydającego
i państwa wykonującego; c) przesłuchanie jest prowadzone bezpośrednio przez
właściwy organ lub pod kierunkiem właściwego organu państwa wydającego,
zgodnie z jego własnymi przepisami; d) na żądanie państwa wydającego lub osoby,
która ma zostać przesłuchana, państwo wykonujące zapewnia jej w razie potrzeby
pomoc tłumacza ustnego; e) podejrzani lub oskarżeni są informowani przed
przesłuchaniem o prawach procesowych, które im przysługują, w tym o prawie do
odmowy składania wyjaśnień, na mocy prawa państwa wykonującego i państwa
wydającego. Świadkowie i biegli mogą skorzystać z prawa do odmowy składania
zeznań, które przysługuje im na mocy przepisów państwa wykonującego lub
wydającego, i są o tym informowani przed przesłuchaniem.
Można w większym stopniu skorzystać z możliwości, które daje obowiązujące
prawo wspólnotowe, zwłaszcza przesłuchiwać świadków, biegłych lub ofiary
w drodze wideokonferencji, zgodnie z takimi aktami prawnymi, jak: (i) Konwencja
z dnia 2 • 9 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy
państwami członkowskimi Unii Europejskiej (art. 10); (ii) Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw
członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub
handlowych (art. 10 ust. 4 i art. 17 ust. 4); (iii) Dyrektywa Rady nr 2004/80/WE z dnia
29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw (art. 9 ust.
1); (IV) Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia
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11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych
roszczeń (art. 8 i art. 9 ust. 1); (V) Decyzja ramowa Rady nr 2001/220/WSiSW z dnia
15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (art. 11 ust. 1).
Europejska sieć sądowa w sprawach karnych oferuje funkcję Atlas,
pozwalającą potencjalnym organizatorom wideokonferencji sprawdzić, czy
w określonym sądzie dostępny jest odpowiedni sprzęt. 15 Eurojust od dwóch lat
z powodzeniem stosuje technologie wideokonferencyjne w wielu dochodzeniach
transgranicznych.16
W sprawach karnych organ sądowy państwa członkowskiego, do którego
wystosowano wniosek, zgodnie z prawem dostarcza danej osobie wezwanie do
stawiennictwa. Sposób wezwania danej osoby do stawienia się w sądzie określa
ustawodawstwo krajowe.
Sekretariat Generalny Rady UE zaleca, aby wideokonferencję przeprowadzać
w sposób jak najbardziej przypominający zwykłą praktykę stosowaną przez sądy
podczas postępowania dowodowego na otwartym posiedzeniu. Aby sesja przyniosła
jak najlepsze rezultaty, należy jednak uwzględnić kilka różnic. Niektóre sprawy,
oczywiste w przypadku zwykłego postępowania dowodowego, zyskują inny wymiar
w przypadku wideokonferencji: należy na przykład dopilnować, by świadek od strony
praktycznej zrozumiał działanie wideokonferencji, by wiedział, kim są strony biorące
w niej udział i jaka jest ich rola.17
Jeżeli chodzi o korzystanie z pomocy tłumaczy, należy zwrócić uwagę na to,
czy tłumacz ma się znajdować w lokalizacji miejscowej (w sądzie wystosowującym
wniosek) czy w lokalizacji zdalnej (czy też w jeszcze innym miejscu). Podczas
wideokonferencji transgranicznych najczęściej stosuje się tłumaczenie
konsekutywne. Tłumaczenie symultaniczne jest sprawą bardziej skomplikowaną,
ponieważ wymaga kabin dla tłumaczy, słuchawek dla uczestników i dokładnego
kontrolowania mikrofonów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że tłumaczowi potrzebny
jest odpowiedni kontakt wzrokowy z osobą, której słowa przekłada. 18
Analogiczną czynność – przesłuchanie w formie konferencji telefonicznej –
przewiduje art. 25. Jeżeli dana osoba znajduje się na terytorium jednego państwa
członkowskiego, a musi zostać przesłuchana w charakterze świadka lub biegłego
przez właściwe organy innego państwa członkowskiego, organ wydający tego
drugiego państwa członkowskiego może — gdy nie jest to odpowiednie lub możliwe,
by osoba, która ma być przesłuchana, pojawiała się osobiście na terytorium tego
państwa — po przeanalizowaniu innych stosownych środków, wydać ENDoch
w celu przesłuchania świadka lub biegłego z wykorzystaniem telekonferencji. Do tej
czynności mają zastosowanie omówione wyżej postanowienia dotyczące
wideokonferencji.
Na podstawie art. 26 dyrektywy ENDoch można wydać w celu ustalenia, czy
osoba fizyczna lub prawna objęta danym postępowaniem karnym posiada lub
kontroluje jeden lub kilka dowolnego rodzaju rachunków w jakimkolwiek banku na
terytorium państwa wykonującego, a jeżeli tak — w celu uzyskania wszelkich
15
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szczegółowych informacji dotyczących zidentyfikowanych rachunków. W ENDoch
organ wydający uzasadnia, dlaczego uważa, że prawdopodobne jest, iż żądane
informacje będą miały zasadnicze znaczenie dla danego postępowania karnego,
i na jakiej podstawie przypuszcza, że banki w państwie wykonującym prowadzą
dany rachunek, oraz w miarę możliwości wskazuje, o które banki może chodzić.
Podaje on również w ENDoch wszelkie posiadane informacje mogące ułatwić jego
wykonanie. ENDoch można wydać również w celu ustalenia, czy osoba fizyczna lub
prawna objęta danym postępowaniem karnym posiada jeden lub więcej rachunków
w jakiejkolwiek pozabankowej instytucji finansowej na terytorium państwa
wykonującego. W takim przypadku i w uzupełnieniu podstaw odmowy uznania
i wykonania, o których mowa w art. 11, wykonania ENDoch można również odmówić,
jeśli przeprowadzenie danej czynności dochodzeniowej nie byłoby dozwolone
w podobnej sprawie krajowej.
Ponadto na podstawie art. 27 dyrektywy ENDoch może zostać wydany w celu
uzyskania szczegółowych informacji o konkretnych rachunkach bankowych
i o transakcjach bankowych, które zostały przeprowadzone w określonym okresie za
pomocą jednego lub kilku rachunków wskazanych w ENDoch, w tym w celu
uzyskania szczegółowych informacji o rachunku nadawcy lub odbiorcy.
Art. 28 dyrektywy reguluje czynności dochodzeniowe wymagające
gromadzenia materiału dowodowego na bieżąco, w sposób ciągły i przez określony
okres, takie jak: a) monitorowanie operacji bankowych lub innych operacji
finansowych, które są prowadzone przy użyciu jednego lub większej liczby
określonych rachunków; b) niejawne nadzorowanie przesyłek na terytorium państwa
wykonującego. W takim przypadku jego wykonania można odmówić —
w uzupełnieniu podstaw odmowy uznania i wykonania, o których mowa w art. 11,
jeżeli przeprowadzenie danej czynności dochodzeniowej nie byłoby dozwolone
w podobnej sprawie krajowej.
Szczególnie delikatną materię reguluje art. 29 dyrektywy. ENDoch może zostać
wydany do celów wystąpienia do państwa wykonującego o pomoc państwu
wydającemu w prowadzeniu dochodzeń w sprawach przestępstw przez
funkcjonariuszy działających niejawnie lub pod fałszywą tożsamością (zwanych
dalej „dochodzeniami niejawnymi”). Organ wydający stwierdza w ENDoch, dlaczego
uważa, że prawdopodobnym jest, iż dochodzenie niejawne będzie istotne do celów
danego postępowania karnego. Decyzja dotycząca uznania i wykonania ENDoch
wydanego na podstawie niniejszego artykułu jest podejmowana w odniesieniu do
indywidualnych przypadków przez właściwe organy państwa wykonującego
z należytym uwzględnieniem jego krajowego prawa i krajowych procedur.
W uzupełnieniu podstaw odmowy uznania i odmowy wykonania, o których mowa
w art. 11, organ wykonujący może odmówić wykonania ENDoch, o którym mowa
w ust. 1, w przypadku gdy: a) przeprowadzenie dochodzenia niejawnego nie byłoby
dopuszczalne w podobnej sprawie krajowej; lub b) nie było możliwe osiągnięcie
porozumienia co do uzgodnień odnoszących się do dochodzeń niejawnych.
Dochodzenia niejawne odbywają się zgodnie z prawem krajowym i procedurami
państwa członkowskiego, na którego terytorium się toczą. Prawo do działania, do
kierowania operacjami związanymi z dochodzeniem niejawnym oraz do
sprawowania kontroli nad tymi operacjami przysługuje wyłącznie właściwym
organom państwa wykonującego. Czas trwania dochodzeń niejawnych,
szczegółowe warunki i status prawny funkcjonariuszy uczestniczących w takich
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dochodzeniach jest uzgadniany przez państwo wydające i państwo wykonujące
z należytym uwzględnieniem ich krajowych praw i procedur.
Rozdział V dyrektywy został poświęcony dość kontrowersyjnej kwestii
przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych. 19 Zawarte w nim przepisy
wzorowane są na dotychczas obowiązujących regulacjach w prawie unijnym, a więc
w szczególności konwencji UE o pomocy prawnej z maja 2000 roku. 20 W rozdziale
V zostały unormowane dwie sytuacje: (i) Przechwytywanie przekazów
telekomunikacyjnych przy technicznej pomocy innego państwa członkowskiego
(art. 30) oraz (ii) Powiadomienie państwa członkowskiego, którego pomoc
techniczna nie jest potrzebna i na którego terytorium znajduje się osoba, której
dotyczy przechwytywanie (art. 31).
W pierwszej z tych sytuacji w przypadku gdy więcej niż jedno państwo
członkowskie jest w stanie udzielić pełnej niezbędnej pomocy technicznej
w odniesieniu do tej samej operacji przechwytywania przekazów
telekomunikacyjnych, ENDoch jest przesyłany tylko do jednego z nich. Priorytet
zawsze jest dawany temu państwu członkowskiemu, w którym znajduje się lub
będzie się znajdowała osoba, której dotyczy przechwytywanie. ENDoch powinien
zawierać również następujące informacje: a) informacje niezbędne do celów
identyfikacji podmiotu operacji przechwytywania; b) pożądany czas trwania
przechwytywania; oraz c) wystarczającą ilość danych technicznych, w szczególności
identyfikator celu, by zagwarantować, że ENDoch może być wykonany. ENDoch
może zostać wykonany w drodze: a) natychmiastowego przesłania przekazu
telekomunikacyjnego do państwa wydającego; lub b) przechwycenia,
zarejestrowania, a następnie przesłania wyniku przechwycenia przekazu do
państwa wydającego. Organ wydający i organ wykonujący konsultują się ze sobą
w celu uzgodnienia, czy przechwytywanie dokonywane jest zgodnie z lit. a) czy b).
W uzupełnieniu podstaw odmowy uznania lub odmowy wykonania, o których mowa
w art. 11, wykonania ENDoch, o którym mowa w art. 30, można również odmówić
w przypadku, gdy dana czynność dochodzeniowa nie byłaby dopuszczalna
w podobnej sprawie krajowej. Państwo wykonujące może uzależnić swoją zgodę od
spełnienia wszelkich warunków, jakie byłyby przestrzegane w podobnej sprawie
krajowej.
Druga z uregulowanych sytuacji wygląda następująco (art. 31): Gdy do celów
przeprowadzenia czynności dochodzeniowej właściwy organ jednego państwa
członkowskiego (zwanego dalej „przechwytującym państwem członkowskim”)
wydaje zgodę na przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych, a adres
identyfikacyjny osoby, której dotyczy przechwytywanie, określony w nakazie
przechwycenia jest używany na terytorium innego państwa członkowskiego
(zwanego dalej „powiadamianym państwem członkowskim”), którego pomoc
techniczna nie jest potrzebna do dokonania przechwycenia, przechwytujące
państwo członkowskie powiadamia właściwy organ powiadamianego państwa
członkowskiego o przechwytywaniu: a) przed przechwyceniem, w przypadkach gdy
właściwy organ przechwytującego państwa członkowskiego w momencie wydania
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(w:) „Studia Europejskie”. 2003, nr 2, s. 91-106
20
Sz. Wesołowski, Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych na podstawie Konwencji z 2000 r.
o wzajemnej pomocy w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
(w:) „Studia Europejskie”. 2005, nr 2, s. 121
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nakazu przechwycenia wie, że osoba, której dotyczy przechwytywanie, jest lub
będzie przebywała na terytorium powiadamianego państwa członkowskiego; b)
podczas operacji przechwytywania lub po jej zakończeniu, w momencie gdy to
państwo członkowskie zorientuje się, że osoba, której dotyczy przechwytywanie,
przebywa lub przebywała podczas operacji przechwytywania na terytorium
powiadamianego państwa członkowskiego.
3. Zakończenie
Stosownie do art. 36 dyrektywy państwa członkowskie UE mają trzy lata – do
maja 2017 r. – na podjęcie „niezbędnych środków, by spełnić wymogi niniejszej
dyrektywy”, czyli na uchwalenie nowego aktu prawnego bądź nowelizację
obowiązujących przepisów w celu wprowadzenia w życie rozwiązań zawartych w tej
dyrektywie.
Art. 37 przewiduje, że nie później niż pięć lat po dniu 21 maja 2014 r. Komisja
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania
niniejszej dyrektywy sporządzone na podstawie danych jakościowych i ilościowych,
a w szczególności z uwzględnieniem wpływu tej dyrektywy na współpracę
w sprawach karnych i na ochronę osób, a także z wykonania przepisów dotyczących
przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych w świetle rozwoju technicznego.
W razie potrzeby sprawozdaniu będą towarzyszyć propozycje zmian niniejszej
dyrektywy.
Przyjęta dyrektywa może mieć przełomowe znaczenie dla praktyki współpracy
transgranicznej w ściganiu przestępstw na obszarze UE. 21 Taka perspektywa
wydaje się realna przed wszystkim z tego powodu, że uregulowania zawarte w niej
mają charakter kompleksowy, zastępując szereg aktów prawnych. Art. 34 ust 1
stanowi, że odpowiednie postanowienia wymienionych poniżej konwencji, które
regulują stosunki między państwami członkowskimi związanymi niniejszą
dyrektywą, zostają od dnia 22 maja 2017 r. zastąpione niniejszą dyrektywą, bez
uszczerbku dla ich stosowania między państwami członkowskimi a państwami
trzecimi oraz dla ich tymczasowego stosowania na mocy art. 35: (a) Europejska
konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych Rady Europy z dnia 20 kwietnia
1959 r., dwa protokoły dodatkowe do niej oraz porozumienia dwustronne zawarte
zgodnie z jej art. 26; (b) konwencja wykonawcza do układu z Schengen;
(c) Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami
członkowskimi Unii Europejskiej i protokół do niej.
Ponadto ust. 2 tego artykułu stanowi, że w odniesieniu do państw
członkowskich, które są związane niniejszą dyrektywą, zastępuje ona decyzję
ramową 2008/978/WSiSW. Przepisy decyzji ramowej 2003/577/WSiSW zastępuje
się niniejszą dyrektywą w odniesieniu do państw członkowskich, które są związane
niniejszą dyrektywą w zakresie zabezpieczania dowodów. W odniesieniu do państw
członkowskich związanych niniejszą dyrektywą, odesłania do decyzji ramowej
2008/978/WSiSW oraz, w zakresie zabezpieczania mienia, odesłania do decyzji
ramowej 2003/577/WSiSW, traktuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy.
Rozwiązania przyjęte w nowej dyrektywie wskazują na to, że obecny system
współpracy państw w dziedzinie dowodów w sprawach karnych w UE został oparty
21

M. Kusak, Europejski nakaz dochodzeniowy – przełom w dziedzinie europejskiego ścigania karnego?
(w:) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. 2012, nr 4, s. 93
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na mechanizmie wzajemnego uznawania, co oznacza odejście od tradycyjnego
modelu wzajemnej pomocy. W sferze terminologicznej świadczy o tym posługiwanie
się pojęciami: „państwo wydające” oraz „państwo wykonujące” – zamiast „państwo
wzywające” i „państwo wezwane”.
Szczególnie ważne znaczenie nowej dyrektywy widoczne jest w odniesieniu do
ochrony fundamentalnych praw człowieka w kontekście wzajemnego uznawania.
Dał temu wyraz Parlament Europejski wprowadzając do preambuły ust. 19, który
stwierdza, że utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
w Unii opiera się na wzajemnym zaufaniu i domniemaniu przestrzegania przez inne
państwa członkowskie prawa Unii, a zwłaszcza praw podstawowych. Domniemanie
to jest jednak wzruszalne. W związku z tym, jeśli istnieją istotne podstawy do
uznania, że wykonanie czynności dochodzeniowej określonej w ENDoch będzie
skutkowało naruszeniem prawa podstawowego oraz że państwo wykonujące
zlekceważy swoje obowiązki dotyczące poszanowania praw podstawowych
uznanych w Karcie, wykonania ENDoch należy odmówić.
Streszczenie
Dyrektywa o europejskim nakazie dochodzeniowo-śledczym (ENDoch),
przyjęta w kwietniu 2014 r., może mieć przełomowe znaczenie dla praktyki
współpracy transgranicznej w ściganiu przestępstw na obszarze UE. Taka
perspektywa wydaje się realna przed wszystkim z tego powodu, że uregulowania
zawarte w niej mają charakter kompleksowy, zastępując szereg aktów prawnych.
ENDoch to orzeczenie sądowe wydane lub zatwierdzone przez organ wymiaru
sprawiedliwości jednego państwa członkowskiego (zwanego „państwem
wydającym”) w celu wezwania innego państwa członkowskiego (zwanego
„państwem wykonującym”) do przeprowadzenia jednej lub kilku określonych
czynności dochodzeniowych w celu uzyskania materiału dowodowego. ENDoch
można wydać w odniesieniu do wszystkich czynności procesowych poza
utworzeniem wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego oraz gromadzeniem
materiału dowodowego w ramach takiego zespołu.
Słowa klucze: europejskie prawo karne, proces karny, dowody, Unia
Europejska
Summary
The objective of the Directive on the European Investigation Order (EIO) is to
create a single, efficient and flexible instrument for obtaining evidence located
in another Member State in the framework of criminal proceedings. The numerous
instruments applicable to mutual legal assistance and the coexistence of mutual
legal assistance with mutual recognition create a fragmented approach making the
task of the judicial authorities more difficult which is the opposite of what mutual
recognition is supposed to achieve. The EIO Directive creates a comprehensive
system which replaces the existing legal instruments. The EIO is a judicial decision
which has been issued or validated by a judicial authority of a Member State ("the
issuing State") to have one or several specific investigative measure(s) carried out
in another Member State ("the executing State") to obtain evidence. The EIO shall
cover any investigative measure with the exception of the setting up of a joint
investigation team and the gathering of evidence within such a team as provided
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in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between
the Member States of the European Union
Key words: European criminal law, criminal procedure, evidence, European
Union
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Waldemar POTKAŃSKI
Wyższa Szkoła Zawodowa Collegium Balticum w Szczecinie
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technologicznych
WSPÓŁCZESNY FENOMEN TERRORYZMU.
KATEGORIA PRZEMOCY
Istotne staje się pytanie o swoisty fenomen terroryzmu i fascynację tą metodą
działania kolejnych pokoleń buntowników (ekstremistów) walczących z zastanym
porządkiem społeczno-politycznym i gospodarczym. Uwzględniając złożoność tej
problematyki w socjologicznym ujęciu, terroryzm możemy zdefiniować jako
działania niezgodne z prawem, polegające na stosowaniu z premedytacją
przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zagrożenia przemocą dla osiągnięcia
wybranych celów politycznych. W efekcie tej działalności ukierunkowuje się
i wykorzystuje osoby oraz przedmioty do stworzenia psychologicznej atmosfery
zastraszenia i wywołania poczucia bezbronności w społeczeństwie. Również
podejmuje się zadania, których celem ma być oddziaływanie na legalne władze.1
W tle tej działalności pojawiają się często akcenty ideologiczne powiązane
z nacjonalizmem etnicznym, religijnym ekstremizmem lub nawet rywalizacją
polityczną i gospodarczą pomiędzy zwaśnionymi państwami.2 Jest natomiast
zrozumiałe, że różne formy zagrożeń, będące konsekwencją działań
terrorystycznych, wywoływały już specyficznie rozumiane zachwianie wartości
w obiektywnym ludzkim odbiorze. W sensie statycznym terroryzm, opisywany jest
jako stan zagrożenia, zaś w ujęciu dynamicznym, jako wieloetapowy proces
rozwoju i zmiennej niebezpieczeństwa.
Występuje bardzo dużo przyczyn tego zjawiska, począwszy od nierównej
sytuacji mniejszości etnicznych, przez prześladowanie kulturowe, religijne,
skończywszy na represjach politycznych i trudnościach gospodarczych w z pozoru
tylko zglobalizowanym świecie. Aspekty te są analizowane przez wielu badaczy
z kręgu uniwersyteckiego, starających się zgłębić fenomen popularności tej skrajnej
drogi postępowania. Próbują oni w ujęciu socjologicznym i psychologicznym dać
odpowiedź, jakie czynniki złożyły się na decyzję o przyjęciu takiej skrajnej
odhumanizowanej taktyki postępowania. Problem należy analizować całościowo,
ale zarazem i szczegółowo przyjmując różne punkty widzenia w całym aspekcie
złożoności problemu. Należy zauważyć problem występujący w obszarze nauk
społecznych – tj. syndrom swoistego „zarażenia” badacza obecną rzeczywistością.
Badając konkretne realia społeczne uczony opisuje świat wartości, które jego
samego ukształtowały i według nich ocenia i interpretuje badane zjawisko, stad
zatraceniu ulega obiektywna perspektywa oceny (zwłaszcza w aspekcie moralnym
i wartościującym).3
1

2

3

M. Crenshaw, The logic of terrorism. Terrorist behavior as a product of strategic choice (w:) W. Reich
(red.): Origins of Terrorism: Psychologies, ideologies, Theologies, States of Mind. Washington 1990,
7-24
Э. Н. Ожиганов, Профиль терроризма: природа, цели и мотивация: политическая социология
(w:) „Социологические исследования”. 2006, № 2, 53
O tym problemie badawczym szerzej: B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym.
Przewartościowania i kontynuacje. Toruń 2002, 13-15
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Nasilenie taktyki terrorystycznej u progu XXI w. spowodowało, iż wielu
ekspertów (profesjonalistów) zatrudniono w różnych agendach i rządowych
instytucjach (takich jak policja i służby specjalne) nie w celu wyjaśnienia przyczyn
tego zjawiska, ale bardziej w celach praktycznych, aby przez analizuję obecnych
grup terrorystycznych starać się zrozumieć ich metody i schematy działania, aby
zawczasu wyprzedzić niebezpieczne w skutkach wystąpienia. Ważnym jest, aby
odpowiednio i skutecznie zareagować przed domniemanym popełnieniem czynu
zabronionego, godzącego w majestat państwa oraz w jego obywateli. Owi eksperci
w sposób praktyczny badają potencjalne intencje ekstremistów i fanatyków
starających się zniszczyć porządek normatywny i wpływać na władzę dokonując tym
samym reklamy – przekazu medialnego związanego z działalnością danej grupy
terrorystycznej. W ocenie ekspertów zaangażowanych w walkę z ekstremizmem
terrorystycznym istotna staje się kwestia percepcji społecznej tego zjawiska, tradycji,
a nawet kalkulacji politycznych, co jest przydatne w powstrzymaniu nielegalnej
działalności grup czy samodzielnych autsajderów.4
Od epoki oświecenia podnoszono w wymiarze społecznym podstawowe
wartości związane z systemem demokratycznym, takie jak: wolność i prawa
człowieka czy godność ludzka. Nie zdołano jednak wskazać łatwych metod, które
doprowadziłyby do ich realnego wprowadzenia w ciągle niedoskonałym świecie.
Opisując rzeczywistość w rozwoju historycznym, próbowano zrozumieć powody
pojawienia się nowych form zła w ujęciu społecznym. Nasuwa się tu logiczne
pytanie: kim są przestępcy, maniacy, terroryści i jakimi przesłankami się kierują
w realizacji swojej strategii? Dla jednych badaczy są oni pozostałością starego
porządku świata, a dla innych – produktem będącym wypadkową nowych form
istnienia, które mają docelowo prowadzić do zmiany naszej cywilizacji. Mamy więc
do czynienia z jednej strony z erozją i zatraceniem starych wartości, a z drugiej
obserwujemy niedoskonałość oraz słabość nowych wskazań. Niemożność
osiągania, i to w krótkim okresie zdominowanym przez horyzonty ludzkiego życia,
zamierzonych idei może w takim wypadku popychać osoby niecierpliwe i obdarzone
wyższym współczynnikiem agresji do wyboru ekstremalnej drogi postępowania.
Dlatego, gdy chcemy powstrzymać rodzące się permanentnie nowe ogniska
terrorystyczne, prowadzące do zniszczenia systemów państwowych, wymagana
jest współpraca nie tylko policyjnych i wojskowych ekspertów, ale także polityków
oraz ludzi nauki badających psychikę i uwarunkowania społeczne osób aktywnie
podejmujących działalność terrorystyczną.5 Jednocześnie trudno, jak to opisał
Walter Laqueur, zdecydowanie i jednoznacznie przedstawić w ogólnej teorii
naukowej problem terroryzmu. Ujęcie go w ramy teorii a posteriori jest po prostu
niemożliwe. Jest to bowiem bardzo złożone zjawisko, którego przyczyn i przejawów
jest zbyt wiele, a dodatkowo są one uwarunkowane specyfiką kraju, tradycją
kulturową jego mieszkańców, złożonością struktur społecznych czy
indywidualnością bohaterów podejmujących tak spektakularne wyzwania godzące
4

5

Jednak wnikliwa analiza kolejnych przypadków działań terrorystycznych podejmowanych w ciągu
ostatnich dziesięcioleci na przełomie XX i XXI w. nie daje odpowiedzi na tak postawione pytanie.
Wielowarstwowość i złożoność różnych przypadków w ramach tego zjawiska utrudnia udzielenie
spójnej i uogólniającej odpowiedzi. Por. W. Laqueur, No End to War. Terrorism in the Twenty–First
Century. New York 2003
Б. В. Марков, Социально–культурные предпосылки терроризма (w:) „Философские науки”.
2005, № 8, 29-31
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w podstawy państwa.6
Agresja osobowa w zachowaniu terrorysty może być rozważana genetycznie
i sytuacyjnie, z całą jednak pewnością ma swoje atawistyczne podłoże. Rywalizacja
w świecie zwierząt może obrazowo tłumaczyć powstawanie zachowań
niestandardowych, wyrażających się w eksplozji gwałtu i niszczycielskich furii,
wyłamujących się z ogólnie przyjętych norm obowiązujących w cywilizacji ludzkiej.7
W darwinistycznym procesie ewolucji przemoc z natury ułatwiała przeżycie
i egzystencję jednostki we wrogim mu świecie przyrody. Ten aspekt egzystencjalny,
genetycznie zaprogramowany w człowieku, ułatwiał pokonanie potencjalnych
wrogów, terytorialną dominację i zarazem ochronę bliskich z kręgu społecznego,
sprzyjając także wykształceniu się tam specyficznych zależności hierarchicznych.8
Erich Fromm wprowadził dla opisania walki o sporne miejsce egzystencji termin
„agresja dobroduszna”, która jest powiązana z imperatywnością terytorialną jako
wypadkową wynikającą z zawodnego odbioru instynktów. Ta pierwotna obrona
domniemanego terytorium przypisana jednostce w kontekście do reszty
społeczeństwa może w skrajnych przypadkach prowadzić u jednostki do drastycznej
formy psychopatologicznego sadyzmu lub nekrofilii.9 Obraz przemocy wpisuje się
w jego kulturową konstrukcję oraz ma odzwierciedlenie w całej historii człowieka.
W ocenie Allena Feldmana skłonność do agresji tkwi w archaicznym centrum
jednostki, które cyklicznie jest pobudzane i można je opisać jako „etnografię
płaszczyzn”, czyli zdarzeń i scen rozgrywających się i kulturowych szablonów
obowiązujących w danym kręgu społecznym. Nanoszenie się tych zjawisk przy
przyjmowanej
wykładni
politycznej
(ideologicznej)
oraz
sprzyjających
okolicznościach (między innymi społecznych i ekonomicznych) wyzwala w danym
miejscu radykalne zachowania, które powoli eskalują, czyniąc przemoc pożądanym
ideałem mogącym zagwarantować sukces w danym przedsięwzięciu
podejmowanym przez człowieka.10
Akt terroryzmu z reguły wiąże się z konkretnym przejawem użycia siły lub
groźby przemocy wobec ludności cywilnej, niezaangażowanej w dany konflikt, lub
wobec wybranych osób (najczęściej piastujących określone stanowiska w hierarchii
władzy), w celu osiągnięcia wyznaczonych celów, z reguły o charakterze
politycznym. Na ogół terroryści starają się wykorzystywać psychologiczne
mechanizmy, jakimi kierują się ludzie w sytuacji zagrożenia i liczą na wywołanie
takich stanów reakcji, jak: strach i bezbronność. Akt ten ma bardziej wymiar
symboliczny niż stanowi tylko „instrumentalną” wypadkową działalności
terrorystycznej. Towarzyszy mu z założenia domniemanie braku realności –
z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów politycznych – i legalności wobec
obowiązującej powszechnie wykładni prawnej.
Terror nierozłącznie kojarzymy z przemocą. Tą, która stała się
6

W. Laqueur, The Terrorism Reader. A Historical Anthology. Philadelphia 1983, s. 183
A. Rogalski, Nowa konstelacja. Warszawa 1973, 198-203
8
K. Lorenz, On Aggression. Fish, Birds & Men (w:) „Encounter” August 1966, 29-40; P. Wilkinson, Social
Scientific Theory and Civil Violence (w:) Y. Alexander, D. Carlton, P. Wilkinson (red.): Terrorism.
Theory and Practice. Boulder 1979, 46-49
9
Por. E. Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness. London 1974, 330
10
Badacz charakteryzuje w swojej pracy ekstremizm na terenie Belfastu (walki pomiędzy katolickimi
Irlandczykami a protestanckimi zwolennikami przynależności do Wielkiej Brytanii), jego wnioski mogą
jednak posłużyć do szerszej analizy problemu, także w odmiennych kręgach kulturowych. A. Feldman,
Formations of Violence. Chicago 1991, 1-4
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we współczesnym odbiorze kulturowym pojęciem nader metaforycznym, trudnym
do zdefiniowania w określonych granicach poznawczych.11 W ocenie Andrzeja
Zybertowicza to właśnie przemoc towarzyszy różnym rodzajom działań
społecznych, których celem jest wywołanie pożądanej interakcji, i ma głębokie
umotywowanie kulturowe ukryte w zbiorowej podświadomości.12 Wspomniany
socjolog formułuje swój wywód naukowy w oparciu o definicję zamieszczoną
w The blackwell encyclopedia of social psychology, gdzie zdefiniowano przemoc:
„W znaczeniu najbardziej podstawowym przemoc oznacza wyrządzanie szkody
(inflicting damage) ludziom przez zabijanie, okaleczanie lub ranienie ich. Jej
znaczenie może być poszerzone tak, by obejmowało groźby takiej szkody oraz
krzywdy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Przemoc może być tak definiowana,
by obejmować także niszczenie własności”.13 Z przemocą kojarzymy w opinii
Zybertowicza takie pokrewne kategorie jak: nacisk, autorytet, presja, władza,
kontrola, dominacja, hegemonia, agresja i gwałt.14 Tak historia polityczna ludzkości,
zwłaszcza w XX w., stała się nieustannym pasmem wojen i konfliktów niosących
ze sobą liczne ofiary. Antropologiczna przemoc mająca wielowątkowe umocowanie
w sensie filozoficznym, psychologicznym i socjologicznym stała się bezwiednym
motorem działania ludzi owładniętych pozytywnymi z natury ideami.15 Stosujący
przemoc kreatorzy nie tylko używają siły fizycznej, aby przekonać do swoich
argumentów lub koncepcji ideowej pozostałych członków społeczeństwa, ale
i świadomie wykorzystują wobec pozostałych presję moralną, mającą wzmocnić
oczekiwaną zmianę i przekonać opornych.16 Potęga drzemiąca w sile przemocy
powoduje, iż niepotrzebna jest werbalizacja tego słowa i pożądane przeprowadzenie
aktu terrorystycznego, a i tak wystąpi oczekiwany efekt w wymiarze odbioru
społecznego, zgodnie z oczekiwaniami ekstremistów.17 Wyzwolenie tej
niebezpiecznej i jakże nośnej siły daje moc i możliwość „powszechnego zaistnienia”
nawet niewielkim grupom politycznym czy jednostce — bohaterowi (apostołowi)
gotowemu za reprezentowaną „sprawę” oddać życie na ołtarzu własnych ideałów
narzuconych innym członkom społeczeństwa.
Należy również, badając terroryzm i siłę jego oddziaływania, przeanalizować
aspekt
indywidualny
związany
z odpowiednim
wyszkoleniem,
a także
predyspozycjami psychologicznymi organizatorów incydentu terrorystycznego
i biorących w nim udział. Kreujący działania terrorystyczne niewątpliwie
charakteryzowali się niekonwencjonalnym myśleniem (pomysłowością), z kolei ich
główni bohaterowie – ofiarnością.
Już pod koniec XIX w., bo w 1899 r., w fenomenologicznym wywodzie
naukowym Edward Abramowski wybitny polski badacz i zarazem człowiek czynny
organizacyjnie w ruchu lewicowym, w trakcie swoich poszukiwań z pogranicza
Na kwestię tę zwraca uwagę A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie–klasycznej socjologii
wiedzy. Toruń 1995, 27
12
O wymiarze sprzeczności na tle kulturowym zob. J. Bratkiewicz, Tradycjonalizm, kolektywizm,
despotyzm. Kontynuacyjne ujęcie ewolucji historyczno-politycznej (ze szczególnym uwzględnieniem
Rosji). Warszawa 1991, 115 i n.
13
Cyt. za: The blackwell encyclopedia of social psychology, A. S. R. Manstead, M. Hewstone (red.).
Oxford 1995, 368-369
14
A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie…, 28 i n.
15
R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki. Toruń 2011, 25-36
16
E. Kaczyńska, Historycy o masowych ruchach społecznych (w:) „Res Publica”. 1990, nr 2, 54
17
H. Arendt, Tradycja a epoka nowożytna (w:) „Res Publica”. 1988, nr 9, 146
11

53
____________________________________________________________________

psychologii i socjologii powiązanych z ideą socjalizmu, uwypuklił czynnik
indywidualny kojarzony z konkretną osobą, będącą bohaterem dokonującym
konkretnego czynu. Spostrzegał jednostkę jako ważny czynnik nie tylko twórczy, ale
i stanowiący o sile oraz powodzeniu masowych procesów społecznych (w tym
również o charakterze ekstremalnym). Bez tych często bezimiennych bohaterów nie
doszłoby do wielkich procesów społecznych lub przebiegałyby one zupełnie
inaczej.18 W ocenie Émile’a Durkheima, który wyróżnił poza światem fizycznym
również tło zjawisk społecznych, te ostatnie wpisują się w klasę interakcji różnych
elementów, co rodzi zjawiska właśnie o naturze społecznej. I choć, co prawda,
otoczenie społeczne narzuca jednostce pewne wymogi w aspekcie normatywnym
i determinuje jej zachowanie w przyjętym systemie kulturowym, to jednak silna
osobowość indywidualna może bezpośrednio oddziaływać na ogół społeczeństwa.19
Działania terrorystów zyskały w latach sześćdziesiątych XX w. na terenie
Europy i szerzej na innych kontynentach wielu entuzjastów wśród przedstawicieli
grup nacjonalistycznych, ideologicznych (na ogół skrajnie lewicowych) oraz
religijnych (zwłaszcza islamskich). Do formacji lgnęli młodzi entuzjaści
wspomnianych idei starając się bezpośrednim czynem przyspieszyć zwycięstwo
doktrynalne lub polityczne. W grupie skrajnych lewicowo działaczy spod sztandaru
między innymi niemieckiej Frakcji Czerwonej Armii (Rote Armee Fraktion) wybuch
rewolucji i zniszczenie krytykowanego społecznie kapitalizmu miało nastąpić w serii
terrorystycznych zamachów na przedstawicieli państwa (polityków i pracowników
służb – zwłaszcza policjantów) oraz ludzi wielkiej finansjery i ich korporacje.20
W rewolucyjnej poetyce wybór czerwonej barwy sztandaru miał symbolizować
przelaną krew niewinnych ofiar systemu kapitalistycznego, podnosząc tym samym
poczucie słuszności podejmowanej walki. Przelana krew miała spełniać rolę
mitycznego początku podejmowanej walki w imię osiągnięcia mitycznego raju
(zakładanego porządku społecznego i powszechnej wolności). Tak motyw
ofiarnictwa i martyrologii miał mobilizować masy społeczne, aż po wezwanie do
zemsty i potrzeby zbiorowego oczyszczenia w drodze powszechnego kataklizmu
przemian społecznych. „W rewolucyjnym micie eschatologicznym wybuch zbrojnej
walki byłby kulminacją chaosu, z którego ma się wyłonić nowy ład — sprawiedliwy,
słuszny i bezalternatywny. Zmasowana przemoc i rzeź miałyby spełnić funkcję
zbiorowej katharsis”.21
Dokonując bezkompromisowego wyboru skazani byli na walkę z całym światem
przyjmującym podstawy zbiorowej egzystencji w ramach porządku kapitalistycznego
usankcjonowanego w świecie Zachodu już na przełomie XVIII i XIX w. Można było
odrzucić fałszywy konsumpcjonizm łączony współcześnie z przebywaniem
w modnych supermarketach, ale gdy rozpoczęto świadomą nagonkę na siły
porządkowe (w tym policję) doprowadzono do bezwzględnej walki z zastanym
i powszechnie obowiązującym porządkiem społecznym. Byli bohaterami

18

Zob. E. Abramowski, Pierwiastek indywidualny w socjologii. Warszawa 1899, 5 i n.
Koncepcję E. Durkheima rozwinął zaliczany w socjologii do przedstawicieli szkoły strukturalnofunkcjonalnej Talcott Parsons, m.in. tenże, Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives. New
Jersey 1966; tenże, The Structure of Social Action. New York 1968. Por. B. Misztal, Zagadnienia
społecznego uczestnictwa i współdziałania. Warszawa 1977, 67
20
Zob. K. Maniszewska, Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii. Kraków 2014, 30
i n.; W. Gadomski, P. Wojciechowski, Tragarze śmierci. Warszawa 2010, 239 i n.
21
Cyt. za: R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny…, 257
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przesiąkniętymi chorobliwą wolą czynu (zbawienia zastanej rzeczywistości przez
swoje akty terroryzmu politycznego), jednocześnie zagubionymi oraz miotanymi
wewnętrznymi rozterkami, niepewnymi swych instynktów i zachowań. Stawali się
osobami heroicznymi („męczennikami” za sprawę ogółu), a jednocześnie
przesiąkniętymi mrocznym oraz niebezpiecznym fanatyzmem. Ogrom zakładanych
celów oraz realnych możliwości działania nie przystawały do siebie, w efekcie
cierpieli wewnętrznie rozdarci z niemocy. Na osłodę ich wyboru pozostawało
poczucie nadzwyczajności oraz siły herosów górujących nad resztą społeczeństwa
i chcących go zbawić wbrew woli większości nieświadomych tego ludzi.
Sam zamach terrorystyczny, będący wypadkową trzech zmiennych: grupy
(partii politycznej), osobowości wykonawcy aktu i określonej specyficznej sytuacji,
można socjologicznie opisać oraz modelowo rozważyć, a także przeanalizować
w kontekście ideologii, celów i taktyki ugrupowania, co można nazwać kontekstem
grupy. Sama radykalna formacja, działając w jakieś konkretnej sytuacji
geopolitycznej i gospodarczej, jest determinowana przez te obiektywne czynniki
zewnętrzne. Akt indywidualnej przemocy jest swoistą brutalną odpowiedzią
jednostki niezgadzającej się z tym zewnętrznym stanem, w odbiorze nazwanym
kontekstem sytuacyjnym. Oddziałują tu na siebie wspomniane już trzy zmienne,
z dominującą rolą bohatera (terrorysty) — aktora opisywanego aktu.22 W wypadku
upowszechnienia dokonywanego czynu w skali masowej, liderzy radykalnej formacji
zyskują jeszcze potężniejszą broń, gdyż mogą manipulować strachem ogółu
społeczeństwa.23
Należy postawić zasadnicze pytanie, przy analizie motywacji działalności
terrorystycznej, dlaczego niektóre formacje zdecydowanie wybierają drogę
terroryzmu, a inne w podobnych okolicznościach ją zdecydowanie odrzucają.
Trzeba pamiętać, że działania terrorystyczne są doskonale zaplanowane oraz
organizowane niezwykle skrupulatnie i systematycznie, wbrew potocznym tezom
o dominacji przypadkowych lub bezsensownych (socjopatycznych) zachowań
u pojedynczego zamachowca lub w ramach konkretnych grupy ekstremistów.
Trudno tu ująć złożoność problematyki badawczej w jakiś konkretny algorytm dający
się dopasować do różnych zjawisk powiązanych z problematyką terrorystyczną.
Należy raczej analizować poszczególne przypadki osadzone w konkretnym
środowisku społecznym i kulturowym.24 John Horgan i Max Taylor dowodzą,
iż na bazie współczesnych badań nad konkretnymi ekstremistami możemy się
pokusić o stwierdzenie, że rzadko kiedy jest to ich świadoma decyzja o staniu się
terrorystą. W większości przypadków zaangażowanie się w terroryzm wynika
ze stopniowej ekspozycji i postępującej socjalizacji w kierunku ekstremalnego
zachowania za sprawą wielu czynników i oddziaływania najbliższego środowiska
społecznego.25

O kategorii aktorów w opisie procesów życia społecznego: E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia
publicznego. Warszawa 2005, 211 i n.
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F. Gross, The revolutionary party. Essays in the sociology of polities. Westport-London 1974, 170-171
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W formie diagramu o kształcie piramidy hierarchię przyczyn terroryzmu przedstawił B. Bolechów.
Począwszy od podstawy i podążając ku jej wierzchołkowi, wyróżnił: przyczyny strukturalne,
„ułatwiacze” lub „przyspieszacze”, przyczyny motywacyjne i detonatory. Zob. B. Bolechów, Terroryzm:
aktorzy, statyści, widownie. Warszawa 2010, s. 102-103
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J. Horgan, M. Taylor, The making of a terrorist (w:) „Jane’s Intelligence Review ”. 2001, vol. 13, no. 12,
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Przyjmuje się na ogół, że frustracja może prowadzić do agresji, a agresywne
zachowanie jest na ogół wynikiem głębokiej frustracji związanej z rozejściem się
powszechnych wyobrażeń i ideałów panujących wśród znacznej części
społeczeństwa.26 Odwołując się do psychologii Zygmunta Freuda, należy stwierdzić,
że akty agresji stanowią pewną normalność przy analizie osobowości jednostki, która
jest determinowana przez interakcje zachodzące między instynktami lub impulsami
płynącymi ze środowiska. Pomiędzy ludzką energią życia (Eros) a siłą śmierci
(Tanatos) rozgrywa się rywalizacja i poszukiwanie wewnętrznej równowagi. Niekiedy
następuje przesunięcie Tanatos z siebie (sprawcy) na innych, co wyzwala agresję
i ukierunkowaną przemoc.27 W procesie indywidualnego kształtowania różne osoby
odmiennie reagują na te same bodźce w danym przypadku. Stąd rodzą się różne
ekstremy, w tym etnologicznie motywowany instynkt zabijania, tkwiący w świecie
zwierzęcym,
stojący
w sprzeczności
z przyjmowanymi
i akceptowanymi
powszechnie zachowaniami społecznymi motywowanymi poziomem rozwoju
kulturowego. Jednak te same ekstremy, pozostają czymś „normalnym” oraz
możliwym do zaakceptowania z punktu widzenia psychologii. Tłumaczy to także
teoria popędu, zgodnie z którą agresja jest owocem frustracji.28 Freud stworzył termin
„strefa mroku”, odwołując się do koncepcji podświadomości, która realnie wpływa
i determinuje zachowania jednostek.29 Podążając tokiem myślenia teorii
psychodynamicznej, wszechogarniająca trauma — w ujęciu społecznym będąca
wynikiem wielu bodźców zewnętrznych — prowadzi często do utrwalania w sferze
podświadomości
kompleksów,
które
w połączeniu
z oddziaływaniem
charyzmatycznego przywódcy grupy terrorystycznej prowadzą do „identyfikacji
projekcyjnej” i tworzenia się gotowych na podjęcie najbardziej odhumanizowanego
czynu w imię wyznawanej sprawy (ideału).30 W terminologii psychologicznej jest
używany termin „profil”, mający określić predyspozycje danej osoby do odegrania roli
terrorysty i wyróżnia się tu osoby „szczególne” lub „patologiczne”. Różnicuje je
ideowość i przywództwo lub podatność na intencje ekstremalne oraz prawnie
zabronione.31
Badania podejmowane przez specjalistów zajmujących się zgłębieniem
psychiki terrorysty nie pozwoliły, jak na razie, w sposób zdecydowany stwierdzić,
że większość z nich wykazuje się powszechnie definiowanymi zaburzeniami
osobowości, co mogłoby dowodzić związku pomiędzy takim podłożem a specyfiką
podejmowanych aktów agresji.32 Wręcz odwrotnie można z dużą dozą pewności
Teorię tę zapoczątkował John Dollard w 1939 r. i była ona dalej rozwijana przez Neala Millera oraz
zmodyfikowana przez Leonarda Berkowitza. Akt agresji instrumentalnej ma podłoże w niemocy w realizacji
konkretnego celu. B. Krahé, Agresja. Gdańsk 2006, 38-39
27
Ibidem, 37; R. Borum, Psychology of Terrorism. Tampa 2004, 11
28
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1994, s. 8
29
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sumienia zbiorowego, co przedstawił w swoim eseju: S. Freud, Massenpsychologie und Ich–Analyse.
Vienna 1921
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D. Perlman, Intersubjective dimensions of terrorism and its transcendence (w:) Ch. E. Stout (red.):
The Psychology of Terrorism. London 2002, vol. 1: A Public Understanding, 19-31; B. Bolechów,
Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, s. 48-51
31
J. Horgan, Psychologia terroryzmu. Warszawa 2008, 52-53
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Ibidem, s. 65 i n.; R. Borum, Psychology of Terrorism, 30-35; B. Bolechów, Terroryzm: aktorzy,
statyści, widownie, 28-32
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sformułować twierdzenie, iż choroba psychiczna uniemożliwiałaby wypełnienie wielu
skomplikowanych czynności wchodzących w zakres przemyślanego i szczegółowo
zaplanowanego aktu terrorystycznego. Osoba chora psychicznie, zdana z reguły
na samego siebie mogłaby nie podołać w trakcie realizacji skomplikowanego
scenariusza działań i zakończyć swoją „karierę” zamachowca już w trakcie pierwszej
akcji terrorystycznej.33 Z reguły splot wielu czynników kieruje osobę na drogę
ekstremistyczną, przy czym dominującą rolę odgrywa tu frustracja. Niektórzy jednak
dowodzą, że u wielu terrorystów (dewiantów) dokonujących aktów indywidualnej
przemocy występują zaburzenia osobowości spowodowane między innymi
dominującym u nich narcyzmem.34 Ten defekt osobowości wywołuje poczucie
odrębności, co wyraża się w przecenianiu własnej osoby i niedocenianiu innych.
Bywało, że terroryści wykazywali potrzebę „bycia podziwianym” za dokonywane
przez siebie akty bezprawia wymierzone w czołowych przedstawicieli
znienawidzonej władzy. Terrorysta stawał się powszechnie uznanym celebrytą,
pozyskującym społeczne uznanie nie tylko w odbiorze dokonanego aktu
terrorystycznego, ale pośrednio transferowane ze znanych osób, które były ofiarami
tego ekstremalnego i nagłośnionego medialnie czynu.
Psychologicznie przydatna w zrozumieniu motywów, którymi kierowali się
członkowie grup terrorystycznych, może być wizja przedstawiona przez Ericha
Fromma w jego Ucieczce od wolności.35 Opisuje on mechanizm poszukiwania przez
jednostkę organizacji, w której może dążyć do swoich celów, nie będąc obarczona
ciężarem odpowiedzialności za osobiste wybory. Ich konsekwencje i brzemię były
znoszone przez taką formację, działającą do tego na zasadach pewnego
przyzwolenia społecznego. W ten sposób przewrotnie mit wolności, który
jednocześnie legł u podstaw ideologicznych liberalizmu, ale także ruchu
anarchistycznego i politycznych ruchów lewicowych, był odrzucany z obawy
o alienację (pozostanie poza grupą społeczną) i konsekwencje konkretnej decyzji
jednostki podejmującej działalność terrorystyczną. Pozostawała w tym wypadku
ekstremalna „ucieczka w przemoc” i tam dopiero możliwość odwołania do własnego
psychicznego oparcia nawet w trakcie prowadzenia zakazanej prawem działalności
w tracie wykonywania czynów wbrew przyjętym normom obowiązującym
powszechnie w społeczeństwie. Stąd taka fascynacja wszelkimi koncepcjami
fundamentalistycznymi z pogranicza religijnego, u osób podejmujących działania
terrorystyczne. Przyjmując taki świat wartości zamachowcy nie są już „skazani” na
samodzielną drogę postępowania, a mogą całkowicie ulec wskazaniom danej
ideologii artykułowanym przez przywódcę konkretnej grupy.36
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Streszczenie
Istotne staje się pytanie o swoisty fenomen terroryzmu i fascynację tą metodą
działania kolejnych pokoleń buntowników (ekstremistów) walczących z zastanym
porządkiem społeczno-politycznym i gospodarczym. W sensie statycznym
terroryzm, opisywanym jest jako stan zagrożenia, zaś w ujęciu dynamicznym, jako
wieloetapowy proces rozwoju i zmiennej niebezpieczeństwa. Występuje bardzo
dużo przyczyn tego zjawiska, począwszy od nierównej sytuacji mniejszości
etnicznych, przez prześladowanie kulturowe, religijne, skończywszy na represjach
politycznych i trudnościach gospodarczych w z pozoru tylko zglobalizowanym
świecie. W ocenie ekspertów zaangażowanych w walkę z ekstremizmem
terrorystycznym istotna staje się kwestia percepcji społecznej tego zjawiska, tradycji,
a nawet kalkulacji politycznych, co jest przydatne w powstrzymaniu nielegalnej
działalności grup czy samodzielnych autsajderów. W powyższym artykule
zasygnalizowane zostały badania socjologiczne i psychologiczne nad fenomenem
zjawiska, jakim pozostaje terroryzm.
Słowa klucze: Terroryzm – przemoc – ekstremizm – bezpieczeństwo –
Frakcja Czerwonej Armii
Summary
There is an important question about the phenomenon of terrorism
and fascination of this method by further generations of extremists fighting against
the sociopolitical and economic order. In static sense terrorism is described
as a state of emergency and in dynamic sense as a multistage process of progress
and variable danger. There are many factors of this phenomenon beginning from
unequal situation of ethnic minorities and cultural and religious harassment
and ending with political repressions and economic difficulties in the apparently
globalised world. What is important according to experts engaged in fight against
terrorist extremism is a social perception of this phenomenon, tradition and even
political calculations, which is useful in preventing illegal activity of groups or selfcontained outsiders. The article signalizes social and psychological research on the
phenomenon of terrorism.
Key words: Terrorism – violence – extremism – safety – The Red Army
Faction
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WIZJA POLITYKI ANTYTERRORYSTYCZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Istota polityki antyterrorystycznej
Polityka antyterrorystyczna jest reakcją powstałą na skutek wydarzeń, które
miały miejsce w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG). Zamachy
terrorystyczne w Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, Francji oraz FRN stały się
impulsem do rozpoczęcia debaty politycznej na temat zagrożeń związanych
z intensyfikacją zachowań ekstremalnych o rożnym podłożu politycznym.
Równocześnie, terroryzm zaczął stanowić coraz większe zagrożenie
w ramach całej społeczności międzynarodowej, co nie pozostawało bez wpływu
także na scenę europejską. 1 Zamach w dniu 11 września 2001 r. uderzył
w poczucie bezpieczeństwa całej wspólnoty międzynarodowej, przez co nastąpił
wzrost znaczenia problemu terroryzmu we współczesnym świecie, w tym w Unii
Europejskiej.
Terroryzm generuje strach u szerokiej publiczności. Jest to forma zbrojnej
propagandy. Ze względu na to, że media i zaawansowana technologia oraz
dystrybucja mediów stają się bardziej powszechne, łatwiejsze dla terroryzmu
może się stać osiągnięcie realizacji swojego celu, co czyni go bardziej
skutecznym i bardziej prawdopodobnym.
Patrząc szerzej na antyterroryzm, staje się jasne, że środki państwowe też
są skierowane do szerszego grona odbiorców. Adresatami urzędników
państwowych są często nie tylko podmioty, które bezpośrednio są
zaangażowane w przemoc. Urzędnicy kierują przepisy również do ewentualnych
społeczności, które mogą prowadzić podobne działania z różnych powodów.
Antyterroryzm staje się sposobem mówiącym, że państwo nie będzie tolerować
pewnego rodzaju wyzwania. Jednocześnie potwierdza ono prawo do suwerennej
kontroli nad swoim terytorium. Jest to ponowna próba budowy legitymacji
politycznej państwa, gdy właśnie znalazłochęć i zdolność do ochrony prawa do
życia i mienia ludności. Ponieważ antyterroryzm jest często uważany za
odpowiedz, a nie jako część ciągłego dialogu, a ten element jest ciągle
maskowany. 2
Geneza polityki antyterrorystycznej
Terroryzm stanowi dziś jedno z najpoważniejszych, stałych zagrożeń,
ciążących nad państwami członkowskim Unii Europejskiej. Terroryzm w Unii
Europejskiej nie jest zjawiskiem nowym. Niektóre państwa członkowskie w Unii
Europejskiej borykają się z zagrażającym demokracji prawom człowieka
i rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, problemowi jakim jest terroryzm.
1
2

S. Bukowski, Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia. Słupsk 2010, s. 10-13
A. Antczak, Unia Europejska. Bezpieczeństwo – strategia – interesy. Józefów 2011, s. 21
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Nawet przed 11 września 2001 r. państwa członkowskie zgadzały się co do tego,
że międzynarodowy terroryzm powinien być uważany za główne wyzwanie dla
demokratycznych społeczeństw Unii Europejskiej.
W 1970 r. rozpoczęła się współpraca państw członkowskich dotycząca
zwalczania terroryzmu w ramach przyszłej grupy TREVI. Przyjęta na posiedzeniu
Rady w dniu 14 października 1995 r. Deklaracja La Gomera potwierdziła, że
terroryzm stanowi zagrożenie dla demokracji, swobodnego wykonywania praw
człowieka oraz rozwoju gospodarczego i społecznego, któremu nie można
przeciwdziałać jedynie poprzez krajowe środki. Podkreśliła również potrzebę
wspólnego działania. Od połowy lat dziewięćdziesiątych odnotowano również
wzrost świadomości w UE na temat nowych form terroryzmu islamskiego,
charakteryzującego się również wzrostem ideologicznego radykalizmu, szerszej
międzynarodowej sieci i bezprecedensowych możliwości logistycznych.
To Francja stała się głównym przedmiotem serii krwawych zamachów
terrorystycznych już w 1995 r., pomimo tego, że śledziła działan ia radykalnych
ugrupowań islamskich i ostrzegała o zagrożeniach terrorystycznych, jakie one
niosą.
W 1999 r. szefowie państw UE rozpoczęli prace na podstawie Traktatu
Amsterdamskiego, który wzmocnił kompetencje UE w dziedzinie Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych. 3 Najistotniejsze zmiany wprowadził Traktat Nicejski.
W ramach III filaru nastąpiło powołanie do życia Eurojustu, który miał być
ośrodkiem współpracy organów sądowych państw członkowskich. Celem tej
współpracy było zapobieganie i zwalczanie m.in. zorganizowanej przestępczości
oraz terroryzmu. 4
Należy stwierdzić, że o ile istotą polityki antyterrorystycznej jest walka
z terroryzmem, to po 11 września 2001 r., walka z terroryzmem w UE traktowana
była jako priorytet głównie w obszarze współpracy policyjnej i sądowej
w sprawach karnych. 5 Jednak okazało się, że samo przyjęcie zaplecza
legislacyjnego, harmonogramu realizacji dalszych działań, wzmocnienie
własnych instytucji oraz konsekwentne wykazywanie zaangażowania
w stosunkach zewnętrznych nie stworzyło „polityki” jako takiej. Unia Europejska,
jako nowoczesna organizacja, stworzyła ramy dla powstania takiej polityki. 6
Dotychczas państwa europejskie koncentrowały się na zwalczaniu
terroryzmu w Europie, nie wychodząc poza jej granice. Współczesne przemiany
terroryzmu pokazują, że wzrasta rola religii na płaszczyźnie motywacyjnej,
3

4

5

6

M. Madej, Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu
w Europie (w:) S. Parzymies, R. Zięba (red.): Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy
międzynarodowej w Europie. Warszawa 2004, s.235-263
M.Dąbrowska, Prawno-organizacyjne aspekty zwalczania terroryzmu terroryzmem Unii
Europejskiej (w:) K. Lankosz, P. Czubik., M. Chorśnicki (red.): Walka z terroryzmem w świetle
prawa międzynarodowego. Bielsko-Biała 2004, s. 181-182
J. Starzyk-Sulejewska, Implementacja współpracy sądowej w sprawach karnych
(w:) W.M. Góralski (red.): Unia Europejska, t. II. Gospodarka – polityka – współpraca. Warszawa
2007, s. 234-239
I. Oleksiewicz, Analiza rozwoju polityki antyterrorystycznej w prawie Unii Europejskiej (w:) T. Bąk
(red.): Oblicza terroryzmu we współczesnym świecie. Kraków – Rzeszów – Zamość 2011,
s. 186-187
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zmieniają się taktyki, metody i środki stosowane przez terrorystów, to z kolei
powoduje większą niejednorodność tego zjawiska i zmusza uczestników
współpracy do elastyczności oraz szybszej adaptacji do zachodzących zmian.
Płynność struktur obecnych organizacji terrorystycznych nie stanowi ułatwienia
w przeciwdziałaniu temu zjawisku dla współczesnych państw i organizacji
międzynarodowych.
Walkę z terroryzmem można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to walka
doraźna – walka z terrorystami oraz organizacjami terrorystycznymi. Jest to
sposób mało skuteczny, gdyż wszystkich terrorystów nie da się usunąć.
Porównywać to można to zwalczania objawów choroby bez likwidowania
przyczyn terroryzmu, u podstaw którego leży zwykle niezadowolenie społeczne
połączone z przekonaniem, że terroryzm jest najlepszą, a często nawet jedyną
drogą do poprawienia sytuacji. Przyczyny likwidować można przez: poprawienie
sytuacji ekonomicznej ludzi na obszarach, gdzie terroryzm jest największy;
zaspokajanie ich innych potrzeb (wolność religijna, światopoglądowa,
akceptowalny system polityczny) łączone z edukacją, która tworzy dojrzałe
społeczeństwo, będące w stanie zmieniać swoją sytuację za pomocą innych
środków niż terror, społeczeństwo niepoddające się łatwo manipulacjom
prowadzącym do stosowania przemocy. 7
Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed ludzkością w XXI wieku
jest zwalczanie terroryzmu. Jako Europejczycy możemy stwierdzić, że
bezpieczeństwo jest jednym z naszych najważniejszych zadań, a terroryzm jest
największym niebezpieczeństwem. Oprócz terroryzmu lokalnego mamy także do
czynienia
z
terroryzmem
nowym
–
nie
tylko
islamskim,
czy
fundamentalistycznym, lecz cyberterroryzmem i terroryzmem indywidualnym. 8
Następstwa polityki antyterrorystycznej
Zamach w dniu 11 września 2001 r. uderzył w poczucie bezpieczeństwa
całej wspólnoty międzynarodowej, przez co nastąpił wzrost znaczenia polityki
antyterrorystycznej we współczesnym świecie, w tym w Unii Europejskiej. Na
skutek powstania polityki antyterrorystycznej pojawiły się odpowiednie
mechanizmy i regulacje w tym zakresie, w związku z czym mamy do czynienia
z procesem instytucjonalizacji. Kolejną konsekwencją była konieczność
umocnienia tychże mechanizmów wewnątrz UE. Wynika to z faktu, że członkami
Unii Europejskiej są zarówno państwa zamożne, jak i biedne. Skutkiem efektu
zróżnicowania wśród państw członkowskich i ich rosnącej liczby było to, że
metoda wspólnotowa przestała być wystarczającym gwarantem zasady
solidarności między państwami członkowskimi. 9

I. Oleksiewicz, Wpływ terroryzmu na sferę praw człowieka we współczesnym świecie (w:) T. Bąk
(red.): Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych. Kraków – Rzeszów – Zamość 2011,
s. 120-121
8
P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa 2009, s. 24; zob. także:
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury –
funkcjonowanie. Warszawa 2004, s. 27
9
B. Bolechów, Terroryzm. Aktorzy, statyści, widzowie. Warszawa 2010, s. 287
7
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Postęp w kierunku wspólnej polityki antyterrorystycznej można rozpatrywać
na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy wprowadzenia wspólnych
procedur i ujednolicenia zasad zapobiegania i zwalczania terroryzmu na
szczeblu europejskim w oparciu o standardy międzynarodowe, natomiast druga
jest związana z harmonizacją i jurysdykcją procedur systemu wymiaru
sprawiedliwości. Polityka antyterrorystyczna „dołączyła” do innych sfer ludzkiej
aktywności, które w ostatnich dziesięcioleciach stały się przedmiotem
globalizacji. Ponieważ wobec globalizacji zjawiska terroryzmu, równoległej do
globalizacji gospodarczej, działania na skalę państwową lub współpraca
międzyrządowa państw członkowskich w ramach UE przestają wystarczać,
doszło do powstania polityki antyterrorystycznej na płaszczyźnie Unii
Europejskiej.10 Ponadto analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie
polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej wskazuje na istnienie polityki
antyterrorystycznej UE, która podlega ciągłej ewolucji i zmierza do harmonizacji
przepisów i regulacji w ramach prawa unijnego oraz w poszczególnych
państwach członkowskich, chociaż proces ten nie został zakończony i postępuje
stosunkowo wolno. 11 Różnice w możliwościach państw członkowskich dotyczą
także: wyspecjalizowanych struktur organizacyjnych, szkoleń i wyposażenia.
Niektóre państwa członkowskie, takie jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja,
posiadają ugruntowaną, zintegrowaną strukturę antyterrorystyczną, k tóra
wykracza poza granice ministerstw spraw wewnętrznych i obrony oraz angażują
skutecznie policję, siły zbrojne i służby wywiadowcze. Zwróciły one uwagę na
prostą kontrolę tożsamości, obejmującą sytuacje, w których realne
niebezpieczeństwo nie jest jednak oczywiste (chodzi tu o dworce, linie kolejowe,
lotniska, porty itd.), jeżeli uprawnione organy stwierdzą, że podejrzane osoby
sprawiają wrażenie, że posługują się fałszywymi lub podrobionymi dokumentami.
Jest to najlepszy przykład, kiedy cel został uzgodniony na szczeblu ONZ i UE,
a następne przeniesiony na poziom państwowy po to, aby zatrzymać terrorystów
lub członków organizacji terrorystycznych. Z kolei inne państwa nie wyszły poza
małe dochodzenia i jednostki operacyjne.
Podstawą antyterrorystycznej polityki UE nadal pozostaje efektywny
multilateralizm. W tym kontekście UE prowadzi intensywny dialog z państwami
trzecimi oraz organizacjami regionalnymi, promując przyjęte przez ONZ
dokumenty, dotyczące walki z terroryzmem. Kwestie te są nieodłączną częś cią
stosunków zewnętrznych UE m.in. poprzez odpowiednie włączanie klauzul
antyterrorystycznych w porozumienia z państwami trzecimi. Ponadto kwestia
polityki antyterrorystycznej zajmuje istotne miejsce w działaniach UE w ramach
inicjatyw regionalnych, w tym EUROMED, ASEM i kontaktów z ASEAN.
Bez silnej współpracy międzynarodowej można tylko dostrzec ramy
polityczne, które obejmują proces legislacyjny, oraz podejmowanie decyzji w UE.
Doktryna podkreśla, że problem ujednolicania antyterrorystycznych środków
egzekwowania prawa, planów działania i wzmocnienie roli instytucji nie
A. Grzelak, Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości, Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2009, s. 63-68
11
Należy również wskazać na zależność zachodzącą pomiędzy polityką antyterrorystyczną
a poziomem integracji państw członkowskich oraz na istnienie związku funkcjonalnego,
zachodzącego pomiędzy harmonizacją przepisów prawa państwa z prawem Unii Europejskiej
w dziedzinie polityki antyterrorystycznej, dlatego że proces ten nie został zakończony i nadal trwa.
10
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wystarcza, aby stworzyć skuteczną politykę antyterrorystyczną, jednak głęboka
analiza i przegląd praktycznych informacji zawartych w dokumentach prawnych,
jak również pozytywne opinie i statystyki dotyczące walki z terroryzmem
wskazują, że wybrane aspekty współpracy antyterrorystycznej udało się dzięki
współpracy osiągnąć niektórym państwom członkowskim w skali regionalnej,
a nawet w całej Europie. 12
Kompleksowa analiza współczesnej polityki antyterrorystycznej UE
prowadzi do wniosku, że w ciągu ostatniej dekady niemal całkowicie zmieniła
postać i przeszła istotną ewolucję. Zdaniem doktryny, w ciągu ostatniej dekady
państwa członkowskie Unii Europejskiej udowodniły swoją zdolność do
przyjmowania licznych, zróżnicowanych tematycznie i o różnej mocy wiążących
aktów prawnych oraz dokumentów programowych. 13 Potwierdza to powszechnie
wykazywany w statystykach stały wzrost liczby przyjmowanych w ramach UE
aktów prawnych z dziedziny szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych, które – nie biorąc pod uwagę przepisów o charakterze
implementacyjnym – stanowią obecnie największy procent przyjmowanych
w ramach unijnej legislacji. 14 Drugim wnioskiem, jaki się nasuwa, głównie po
skonfrontowaniu liczby przyjętych i zrealizowanych już inicjatyw z realiami
politycznymi Europy, jest ich ograniczona wartościowość z punktu widzenia
faktycznego wpływu na bezpieczeństwo obywateli krajów UE. Ograniczenie to
wynika przede wszystkim z faktu niewdrażania przyjmowanych przepisów przez
członków Unii, a nie – często krytykowanego – kształtu poszczególnych aktów
prawnych.
Rozwój polityki antyterrorystycznej
Wydarzenia
ostatniego
dziesięciolecia
wskazują
na
potrzebę
zagwarantowania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz nieustannej
współpracy w tym zakresie. Sojusz NATO jest bez wątpienia podstawowym
elementem europejskiego systemu bezpieczeństwa. Jego efektywne
kształtowanie wymaga zgodnej współpracy w tym zakresie zarówno z Unią, jak
i z OBWE. Ma to służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa nie tylko na skalę
euroatlantycką, lecz i ogólnoświatową. To z kolei wymaga podjęcia
systematycznych działań zmierzających w kierunku ograniczenia postrzegania
roli NATO wyłącznie przez pryzmat własnych, państwowych interesów. Z drugiej
strony nie jest możliwa realizacja polityki antyterrorystycznej bez udziału w niej
państw. Natomiast największy wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa UE będą
miały w najbliższym czasie właśnie poszczególne państwa członkowskie, a nie
Unia jako całość. Ważną rzeczą będzie skoordynowanie tych działań, gdyż będą
stanowić podstawę bezpieczeństwa europejskiego, a tym samym polityki
antyterrorystycznej.

F. Jasiński, M. Narojek, P. Rakowski, Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy
antyterrorystycznejw Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego,
Centrum Europejskie – Natolin. Warszawa 2006, s. 30-33
13
M. Cupryjak, Prewencja antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń. Szczecin 2010,
s. 53
14
E. Gruza, Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Warszawa
2010, s. 38
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Pierwszym z możliwych scenariuszy jest polityka antyterrorystyczna
o charakterze prewencyjnym. Ponieważ zjawisko terroryzmu może przyjmować
postaci tzw. terroryzm „miękkiego. Sprawcami będą głównie ekstremiści nowych
ruchów społecznych lub terroryści samobójcy. Skuteczna polityka
antyterrorystyczna musi łączyć w sobie elementy prewencyjne, których c elem
jest zapobieganie terroryzmowi poprzez podjęcie stosownych działań, oraz
represje, polegające na karaniu terrorystów, współsprawców, podżegaczy oraz
pomocników w realizacji takich przestępstw. 15 Oznacza to wykrywanie
najbardziej niebezpiecznych jednostek, neutralizowanie ich za pomocą ustaw
oraz monitorowanie środowisk ryzyka, jakie istnieje w poszczególnych
państwach. Jest ona nawet bardziej skuteczna niż system karny, ponieważ nie
ustanawia sztywnej granicy pomiędzy zwalczaniem a karaniem. Zapobieganie
mobilizuje stosowne wewnętrzne służby bezpieczeństwa do monitorowania osób
i towarów, które przechodzą przez terytorium danego państwa. Stąd też do pełnej
skuteczności tego scenariusza jest potrzebna współpraca w gromadzeniu
wiadomości
wywiadowczych
pomiędzy
poszczególnymi
państwami
członkowskimi. Prewencja jest silna i skuteczna, ale ewolucja zagrożenia
terrorystycznego charakteryzuje się rozwojem o charakterze globalnym. 16
Na poziomie Unii Europejskiej takim instrumentem jest ochrona granic, która
stanowi część polityki antyterrorystycznej, zaś siła dobrego systemu karnego
w państwie leży w tym, jak układają się granice pomiędzy zapobieganiem
a karaniem. Ponadto, jeżeli w ramach określonych standardów państwa
zachowają możliwość tworzenia zróżnicowanych podstaw prawnych,
dostosowanych do specyfiki danego terytorium, to taka polityka
antyterrorystyczna będzie bardziej skuteczna.
Drugim z możliwych scenariuszy polityki antyterrorystycznej jest tzw. Unia
bis. Oznacza to, że Unia Europejska może zbudować co najwyżej strukturę
sięgającą swymi kompetencjami i możliwościami działania nie wyżej, niż są
obecne możliwości NATO. W tym scenariuszu Unii Europejskiej grozi eskalacja
wzajemnie napędzających się ekstremistów. 17
Mówiąc o perspektywach działań w ramach polityki antyterrorystycznej UE,
należy pamiętać o ważnym czynniku, jakim były ataki terrorystyczne np.
w Madrycie, Londynie. W szczególności ten drugi był przygotowany przez
imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii od pokoleń. Problem migracji nie
jest nowy, ale jego związki z polityką antyterrorystyczną stały się wyraźniejsze
właśnie z powodu ochrony granic, w ścisłym tego słowa znaczeniu, przed
nielegalną migracją oraz przestępczością zorganizowaną. Natomiast
deterytorializacja kontroli granicznych i różnicowanie granic UE oraz polityk de
facto przyczyniło się do ustanowienia strefy antyterrorystycznej. 18
Z punktu widzenia społeczeństwa przyjmującego uchodźców wymagane jest
stworzenie odpowiednich instytucji o charakterze publicznym, zmieniających
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje. Toruń
2002, s. 500-503
Ibidem, s. 509
17
A. Gruszczak, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej – zarządzanie strumieniowowęzłowe (w:) K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz (red.): Bezpieczeństwo w XXI wieku.
Asymetryczny świat. Warszawa 2011, s. 388 i n.
18
J. Jańczak, A. Nowak, Bezpieczeństwo informacyjne: wybrane problemy. Warszawa 2013, s. 281
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profil danej populacji oraz akceptujących uchodźców jako część społeczeństwa.
Rozpoznanie problemu młodych imigrantów, którzy mieszkają w Europie,
podczas gdy w tym samym czasie są oni zorganizowani w światowy dżihad,
stanowi obecnie jedno z naczelnych zadań Unii Europejskiej w dziedzinie
bezpieczeństwa.
Ostatnim
możliwym
scenariuszem
jest
koncentracja
polityki
antyterrorystycznej UE na polityce antycyberterrorystycznej. Należy zwrócić
uwagę, że nowe technologie pozwalają terrorystom na łatwe komunikowanie się,
rozpowszechnianie informacji i dostarczanie broni w niekonwencjonalny sposób.
Stanowi to podstawę asymetrycznego prowadzenia wojny. Wobec coraz
większych udoskonaleń w komunikacji i technice komputerowej, nasuwa się
prosty wniosek, że terroryści będą je coraz bardziej wykorzystywać. Również
wzrastające wykorzystanie Internetu świadczy o nastaniu nowej ery. Współgra
to zarówno z globalizacją, jak i z próbami państw, mającymi na celu okiełznanie
światowych trendów gospodarczych. To z kolei oznacza, że mamy do cz ynienia
z tzw. efektem rykoszetu, tzn. że terroryzm sympatyzujących z islamizmem
imigrantów będzie pobudzał ekstremizm ksenofobicznej ultraprawicy, a to z kolei
będzie mogło zepchnąć część jej aktywistów w kierunku formowania
terrorystycznego podziemia.
W tym scenariuszu polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej będzie
zmierzać w kierunku szpiegostwa elektronicznego. Należy zaznaczyć, że
technika wyposażyła obecne rządy w niesłychanie potężne narzędzia masowej
inwigilacji, które mogą zostać użyte na skalę światową. 19 Stąd też polityka
antycyberterrorystyczna Unii Europejskiej będzie zmierzała do stworzenia
własnego systemu szpiegostwa elektronicznego, być może zbliżonego do
systemu Echelon czy Onyx. Jeżeli istniejące systemy szpiegowskie pozwoliły
w ten sposób wykryć liczne spiski i aresztować wielu przestępców, to zapewne
takie narzędzia są przydatne. Niemniej nie należy zapominać, że w te sposób
najbardziej naruszana jest wolność jednostki. 20
Zapobieganie jest również jednym z najważniejszych elementów polityki
antyterrorystycznej. Niestety, zawsze trzeba mieć tę świadomość, że dbając
o cele wyższe, czyli bezpieczeństwo państwa czy organizacji międzynarodowej,
nie trzeba zapomnieć o tak fundamentalnych sprawach, jakimi są prawa
i wolności człowieka. Choć często podkreśla się znaczenie tych kwestii, to
w momencie, kiedy następuje zetknięcie się tych dwóch problemów: dobra
publicznego i praw indywidualnych, na pierwsze miejsce zawsze wysuną się
sprawy związane z bezpieczeństwem państwa, a prawa fundamentalne zostaną
odsunięte na dalszy plan. 21 Przyczyną tego w tym wypadku jest fakt, że jeśli
przez tę przestrzeń można byłoby się zbyt łatwo przebić, ułatwiłoby to ruch
P. Sienkiewicz, Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni (w:) T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel
(red.): Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku. Warszawa 2009, s. 43 i n.
20
A. Żebrowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia
politologiczno-prawne. Lublin 2011, s. 48, zob. także: W. Modrzejewski, Przestępczość
zorganizowana. System zwalczania. Warszawa 2008, s. 11
21
T. R. Aleksandrowicz, Paradygmat suwerenności państwa narodowego w zmieniającym się
otoczeniu bezpieczeństwa (w:) M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński
(red.): Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii
Europejskiej. Stan obecny i perspektywy zmian. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej.
Józefów 2009, s. 31
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sieciom organizacji terrorystycznych zainstalowanych w Europie, które cały czas
ewoluują i nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie mielibyśmy do
czynienia z kolejną mutacją terroryzmu. To z kolei tylko pogłębiłoby istniejące już
zagrożenia w ramach obszarów eksploatacyjnych znajdujących się w wielu
różnych częściach kontynentu europejskiego.
Ocena polityki antyterrorystycznej
Podsumowując, należy stwierdzić, że polityka antyterrorystyczna będzie
bardziej skuteczna, jeśli Unia Europejska będzie kontynuować dostosowywanie
instrumentów do wyznaczonych celów, aby zapobiec zagrożeniom i ryzyku
poprzez stosowanie nadzoru, wykrywanie i neutralizację potencjalnych
terrorystów. To z kolei pozwoli na zmniejszenie luk, wzmocnienie możliwości
zarządzania kryzysowego oraz zaostrzenie wymiaru kar za przestępstwa
związane z terroryzmem.22
Patrząc z ogólnej perspektywy antyterrorystycznej, działań podejmowanych
przez UE, ocena nie jest raczej pozytywna. Najbardziej prawdopodobnym
powodem takiego rozpoznania jest to, że ambicje i oczekiwania Unii Europejskiej
odnośnie polityki antyterrorystycznej są zbyt wysokie w porównaniu
z rzeczywistością. Zdaniem doktryny, jest zbyt wcześnie, by mówić o polityce
antyterrorystycznej UE. Pomimo faktu, że terroryzm nie jest zjawiskiem nowym,
państwa członkowskie są niechętne do współpracy, zwłaszcza gd y jest od nich
wymagana rezygnacja z kompetencji państwowych w zakresie bezpieczeństwa.
Unia Europejska stwierdziła podstawy dla takiej polityki, ale w tej chwili teoria
odbiega od praktyki.
Należy stwierdzić, że niezbędnym elementem prawidłowego działania
wszystkich podmiotów uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa jest
wiedza na ten temat. Wiele jednak pozostaje do zrobienia, zarówno w zakresie
tworzenia i ujednolicania przepisów, jak i dostosowywania zadań do potrzeb
i możliwości skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.
Przyszłość polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej zależy nie tyle od
sprawności formacji policyjnych czy wojskowych, ile od umiejętnego
rozwiązywania konfliktów społecznych czy międzynarodowych. 23
Streszczenie
Prowadzenie polityki antyterrorystycznej, a tym samym zapobieganie
i zwalczanie przestępczości transgranicznej i terroryzmu, wymaga współpracy
oraz koordynacji działalności różnych jednostek zarówno na szczeblu unijnym,
jak i krajowym. Współcześnie bezpieczeństwo międzynarodowe to szanse
i zagrożenia, które zmieniają otoczenie wewnętrzne każdego państwa. Dlatego
też zwalczanie terroryzmu międzynarodowego i stworzenie odpowiedniego
mechanizmu współpracy na szczeblu unijnym jest dziedziną objętą procesem
integracji.
P. Justyńska, Zasady prawa Unii Europejskiej (w:) J. Galster (red.): Podstawy prawa Unii
Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu. Toruń 2010, s. 288 i n.
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cyberterroryzm, bezpieczeństwo międzynarodowe
Summary
Conducting counter-terrorism policy, preventing and combating crossborder crime and terrorism, requires the cooperation and coordination
of activities of different units both at EU and national level. Today, international
security are the opportunities and threats which change the internal environment
of each country. Therefore, the fight against international terrorism and the
establishment of appropriate cooperation mechanism at unionlevel is the area
covered by the integration process.
Key words: terrorism, European Union, anti-terrorism, Amsterdam Treaty,
religion, terrorist organizations, international organizations, cyber terrorism,
international security
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AGENDY UNII EUROPEJSKIEJ I ICH DZIAŁALNOŚĆ – WSPÓŁPRACA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Wstęp
Poniższy artykuł jest próbą przybliżenia działalności różnych agend i ich
działalności, które powstały na przestrzeni lat w Unii Europejskiej, niektórych
aspektów współpracy pomiędzy nimi a w szczególności współpracy w sytuacjach
kryzysowych, jak również podmiotami zewnętrznymi. Omówiono w nim system
funkcjonowania, oparty na różnych rozwiązaniach przyjętych w krajach unijnych.
Głównym celem działalności agend jest koordynacja działań pomiędzy krajami
unijnymi, przyjmowanie wspólnych rozwiązań oraz kontroli ich działalności.
Współdziałanie w sytuacjach kryzysowych oraz skrócenie czasu reagowania na
zaistniałe wydarzenia, jak również kierowanie niezbędnych sił i środków do działania
w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Niniejszy artykuł został opracowany przy zastosowaniu krytycznej analizy
literatury, jako metody badawczej, zgodnie z podziałem metod badawczych
zaproponowanych przez Jerzego Apanowicza w „ Metodologii ogólnej”.
Aspekty współpracy
Najogólniej ujmując termin współpraca oznacza wspólne, uzgodnione
i skoordynowane działania dla osiągnięcia wspólnego celu. Działania te cechuje
uzgodniony zamiar, a także skupienie i zracjonalizowanie wysiłków mających
doprowadzić do realizacji zadań oraz najlepszego wykorzystania czasu, miejsca
i możliwości. Przykładem może być współpraca w ramach działalności agend
unijnych, której jednym z priorytetów jest wdrażanie wspólnych rozwiązań
najlepszych dla wspólnej gospodarki oraz prawidłowe i szybkie reagowanie na
występujące nieprawidłowości i troska o wspólne szeroko pojęte bezpieczeństwo.
W obliczu nowych wyzwań i zagrożeń ogromnego znaczenia nabierają plany
strategiczne państwa w zakresie neutralizacji ilościowo i jakościowo odmiennych
niebezpieczeństw. Realizacja podstawowej funkcji państwa i innych
zorganizowanych podmiotów, wymaga wnikliwej analizy istniejących zagrożeń oraz
oszacowania dostępnych sił i środków, które mogą zostać użyte w celu zapewnienia
skutecznej ochrony podstawowych wartości egzystencjalnych i materialnych
obywateli.1
Warto zauważyć, że ważnym czynnikiem prawidłowości funkcjonowania
opisywanych wyżej agend są poprawne stosunki międzynarodowe, polityczne,
społeczne, koleżeńskie, przyjazne, wrogie. Zauważa się między nimi tolerancję lub
jej brak, nieufność lub zaufanie, otwartość lub podejrzliwość. Wynika z tego, że na
stosunki te mają wpływ rozwiązania formalnoprawne ukształtowane zwyczajowo,
historycznie lub na drodze ustawowej, a współdziałanie zależy od celu i warunków.
Stosunki są zawsze a współpraca jest, albo jej nie ma. Różnice między nimi polegają
1

M. Kopczewski, M. Kryłowicz, S. Niedzwiecki, Zarządzanie kryzysowe jako element systemu
bezpieczeństwa narodowego. Poznań 2015, s. 11
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na tym, że stosunki bez współpracy można sobie wyobrazić, ale współpracy bez
stosunków – nie.2
Stosunki te są niezwykle ważne ponieważ niektóre państwa członkowskie
pewne rozwiązania traktują jako ingerencję w ich wewnętrzne interesy a partnerzy
zmieniają się w oponentów również na płaszczyźnie politycznej. 3
Z uwagi na wagę zagadnienia i ograniczenia edytorskie, w swoich
rozważaniach autor uznał za stosowne omówić działalność tylko niektórych agend
unijnych. Żeby prawidłowo pojąć istotę działania agend, trzeba po krótce przybliżyć
rolę i zakres działania Unii Europejskiej.
Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) – powstały 1 listopada 1993 na
mocy Traktatu z Maastricht, jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu
ośmiu demokratycznych krajów europejskich,4 będący efektem wieloletniego
procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, a zarazem największą,
najprężniejszą i unikatową formą tego typu na świecie mającą około 30 % udział
w światowym PKB.
Według podpisanego w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej podstawowymi
celami Unii są:
 promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie
współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między
państwami członkowskimi;
 wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego
jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej
polityki zagranicznej;
 dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia
przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez
zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi
w obrębie Unii;
 rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania,
którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych,
socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.
System instytucjonalny Wspólnot Europejskich opiera się na pięciu głównych
instytucjach:
 Parlamencie Europejskim;
 Komisji Europejskiej;
 Radzie Unii Europejskiej;
 Trybunale Sprawiedliwości;
 Europejskim Trybunale Obrachunkowym
oraz organach pomocniczych:
 Komitecie Regionów;
 Komitecie Ekonomiczno-Społecznym;
 Europejskim Banku Centralnym i Europejskim Banku Inwestycyjnym.
J. Gołębiewski, Współpraca cywilno-wojskowa (w:) Myśl Wojskowa. Warszawa 2001, 1(612), s. 5
Więcej w opracowaniu A. Krampichowski, Potencjalni oponenci polskiej gospodarki morskiej
(w:) „Oblicza Bezpieczeństwa Narodowago”, Gdynia 2015, nr 2, s. 77
4
Na chwilę pisania artykułu przez autora, stowarzyszonych krajów było 28, jednak niektóre z krajów
stowarzyszonych rozważają możliwość wyjścia ze strefy Unii Europejskiej, uważając, że wspólnie
prowadzona polityka nie służy dobru ich narodowych interesów.
2
3
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Instytucje Wspólnot Europejskich realizują zadania wyznaczone przez
Wspólnotę Europejską, kierującą procesem integracji europejskiej, uchwalają prawo
wspólnotowe, stawiają nowe cele zmierzające ku pełnemu zjednoczeniu Europy.
Radę Europejską tworzą szefowie rządów państw członkowskich i prezydenci
Francji i Finlandii oraz przewodniczący Komisji Europejskiej.
Parlament wyraża demokratyczną wolę kilkuset milionów obywateli Unii
Europejskiej, a także reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi
instytucjami Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej powszechnie określana jest jako Rada Ministrów.
Komisja Europejska, oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich, to rodzaj rządu
Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za bieżącą politykę Unii, nadzorującą pracę
wszystkich jej agencji i zarządzającej funduszami Unii. (jest to ponadnarodowy
organ zarządzająco-wykonawczy)
Rada Unii Europejskiej stanowi główny ośrodek podejmowania decyzji
politycznych Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej przybrała obecną nazwę na mocy własnej decyzji
w 1993 roku. Jednakże w traktatach stanowiących podstawę Unii cały czas widnieje
nazwa Rada (Wspólnot Europejskich).
Rada, w zależności od rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów
spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to
wtedy tak zwana Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu
(Rada Branżowa).
Każdy kraj Unii Europejskiej ma w Brukseli stały zespół (przedstawicielstwo),
które go reprezentuje i broni jego interesu narodowego na szczeblu Unii. Szef
przedstawicielstwa pełni, de facto, rolę ambasadora swego kraju przy Unii
Europejskiej.
Ambasadorowie (zwani „stałymi przedstawicielami”) spotykają się co tydzień
w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli (francuski skrót: COREPER). Zadaniem
tego Komitetu jest przygotowywanie prac Rady – z wyjątkiem większości zagadnień
rolnictwa, którymi zajmuje się Specjalny Komitet do spraw Rolnictwa. COREPER
wspierany jest przez szereg grup roboczych, złożonych z urzędników administracji
poszczególnych krajów.
Podczas gdy Rada pełni funkcję prawodawczą, wnioski co do aktów prawnych
zgłaszane są w zasadzie przez Komisję Europejską. Są one następnie rozpatrywane
przez Radę, która może je zmienić przed uchwaleniem Komisja Europejska,
oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich, to rodzaj rządu Unii Europejskiej
odpowiedzialnego za bieżącą politykę Unii, nadzorującą pracę wszystkich jej agencji
i zarządzającej funduszami Unii. (ponadnarodowy organ zarządzającowykonawczy).
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Rysunek nr 1: tryb pracy Komisji Europejskiej

Źródło: M. Zieliński, Praca niepublikowana, AMW Gdynia 2010

Członkowie kolegium (28) nie mogą czuć się związani żadnymi instrukcjami
(status funkcjonariusza międzynarodowego) – są politykami, których powołanie
rekomenduje Rada Europejska i zatwierdza Parlament Europejski. Ich zadaniem jest
nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi (oprócz nich są służby
specjalne, tak zwane wspomagające, takie między innymi jak – (prawna,
rzeczników, tłumaczy…)
Personel Komisji Europejskiej to obecnie ponad 33039 tysiące osób,
pracujących w 32 dyrekcjach/dyrektoriatach generalnych. Komisja Europejska dzieli
się na wydziały i służby. Wydziały Komisji określa się mianem dyrekcji generalnych
(DG). Na tej stronie dyrekcje generalne podzielono pod kątem obszarów polityki, za
jakie odpowiadają. Służby Komisji zajmują się bardziej ogólnymi kwestiami
administracyjnymi lub też wykonują szczegółowe zadania, na przykład w zakresie
zwalczania nadużyć finansowych lub sporządzania statystyk.
Wydziały DG (Dyrekcje Generalne)
 Budżet (BUDG)
 Działania w dziedzinie Klimatu (CLIMA)
 Edukacja i Kultura (EAC)
 Energia (ENER)
 Eurostat (ESTAT)
 Gospodarka morska i rybołówstwo (MARE)
 Handel (TRADE)
 Informatyka (DIGIT)
 Komunikacja Społeczna (COMM)
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Konkurencja (COMP)
Migracja i sprawy wewnętrzne (HOME)
Mobilność i Transport (MOVE)
Podatki i Unia Celna (TAXUD)
Polityka regionalna i miejska (REGIO)
Polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia (NEAR)
Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy
Humanitarnej (ECHO)
Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich (AGRI)
Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW)
Sekretariat Generalny (SG)
Sieci komunikacyjne, treści i technologie (CNECT)
Sprawiedliwość i konsumenci (JUST)
Sprawy Gospodarcze i Finansowe (ECFIN)
Środowisko (ENV)
Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych (FISMA)
Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI)
Tłumaczenia Pisemne (DGT)
Tłumaczenia Ustne (SCIC)
Wspólne Centrum Badawcze (JRC)
Współpraca międzynarodowa i rozwój (DEVCO)
Zasoby Ludzkie i Bezpieczeństwo (HR)
Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne (EMPL)
Zdrowie i bezpieczeństwo żywności (SANTE)5

Funkcje Komisji:
 Prawotwórcza;
 Wykonawcza;
 Kontrolna;
 Funkcja w zakresie stosunków zewnętrznych;
 Polityczna.
Prawa stanowi Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej
(stanowiąc jednomyślnie), po konsultacji z Parlamentem Europejskim – Rada na
wniosek Komisji zwołuje konferencje przedstawicieli Państw Członkowskich,
konferencję taką zwołuje przewodniczący Rady w celu przyjęcia, za wspólnym
porozumieniem, zmian, jakie mają zostać dokonane, inicjatywę ustawodawczą mają
również państwa członkowskie.
W realizacji funkcji zarządzania działalnością Unii komisja posługuje się
rozporządzeniami wykonawczymi. Może również stosować dyrektywy i decyzje. 6
Samodzielność Komisji Europejskiej ogranicza współpraca z różnego rodzaju
komitetami, w których skład wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich
(procedura komitetowa – komitologia).

5
6

http://ec.europa.eu/about/ds_pl.htm (pobrano 9.07.2016 r.)
W ciągu jednego roku komisja wydaje około 6000 tego rodzaju aktów.
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Jako instytucja kontrolna Komisja ma obowiązek czuwania nad prawidłowym
wykonywaniem prawa wspólnotowego. Między innymi jest uprawniona do
występowania z powództwem o naruszenie prawa wspólnotowego.
Jeśli Komisja uzna, że państwo nie wypełnia zobowiązań przyjętych na
podstawie traktatu, zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienia i następnie wydaje w tej
sprawie umotywowaną opinię. W przypadku niezastosowania się państwa do tej
opinii w oznaczonym terminie może skierować sprawę do Trybunału
Sprawiedliwości.
Współpraca w ramach Unii Europejskiej
System zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej zakłada współpracę
instytucji unijnych, państw członkowskich, stowarzyszonych, oraz wspólne
zaangażowanie różnych instrumentów przez niewypracowanych. W kompetencjach
prawotwórczych szczególną rolę odgrywają trzy instytucje Wspólnot Europejskich:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska.7 Zakres
współpracy obejmuje przede wszystkim wymianę informacji i danych w zakresie
zapobiegania, przygotowania, reagowania, rozwoju i odbudowy po wystąpieniu
sytuacji kryzysowych.
Unia Europejska nie posiada własnych zasobów pozwalających na
bezpośrednie zaangażowanie. Podobnie jak nie dysponuje siłami zbrojnymi na
wypadek, gdyby trzeba było reagować w sytuacjach kryzysów poza obszarem
unijnym czy nawet zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa. To państwa
członkowskie dysponują
własnymi, częstokroć znaczącymi,
zasobami
pozwalającymi na przezwyciężenie różnego typu sytuacji kryzysowych. Jednakże na
forum Rady Unii Europejskiej, a więc wspólnie z rządami państw członkowskich,
wypracowywane i podejmowane są decyzje, pozwalające zaangażować się Unii
Europejskiej w wymagających tego sytuacjach. 8 Unijny system ułatwia i wspiera
takie działania, dając niejednokrotnie świadectwo solidarności i pomocy państwom
trzecim dotkniętym klęskami i katastrofami. Jednym z takich przykładów było
wsparcie dla Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, które doświadczyły wielkich powodzi
w maju 2014 roku.
Wyzwaniem dla systemu Unii Europejskiej pozostaje jednak nadal szybka
i sprawna koordynacja pomocy udzielanej w przypadku wystąpienia kryzysów, w tym
wielosektorowych i transgranicznych oraz klęsk i katastrof poza granicami Unii.
Pokazały to doświadczenia zgromadzone w związku z trzęsieniem ziemi na Haiti
i erupcją islandzkiego wulkanu Eyjafallajőkull w 2010 roku, tsunami w Azji
Południowo-Wschodniej i Japonii odpowiednio w 2004 i 2011 roku, a także
wydarzenia związane z tak zwaną „wiosną arabską”, kryzysem w Syrii i wzmożoną
nielegalną imigracją na kontynent europejski.
Unia Europejska kontynuuje wysiłki w celu usprawnienia zarządzania
kryzysami. Zdobyte informacje i umiejętności wskazują, że nie sprawdza się
mechanizm reagowania na kryzysy odwołujący się do możliwości tylko jednego
7

8

P. Kowalczyk, Wybrane problemy wdrażania prawa Unijnego w Polsce w zarządzaniu kryzysowym.
Poznań 2015, s. 87
Art. 42. ust. 3. Traktatu o Unii Europejskiej. „Państwa Członkowskie, w celu realizacji wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony, oddają do dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby przyczynić
się do osiągnięcia celów określonych przez Radę. Państwa Członkowskie wspólnie powołujące siły
wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony”.
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sektora. Sytuacje związane z kryzysem postrzegane były jako zagrożenia
powstających poza granicami Unii Europejskiej, gdzie inne wewnętrzne zagrożenia
pozostawiono niejako w gestii poszczególnych państw członkowskich. Tymczasem
okazało się, że Unia potrzebuje całościowego i wielosektorowego podejścia,
opartego o dogłębną analizę i kompleksową znajomość sytuacji. Ponieważ kończy
się już pierwsza dekada dwudziestego pierwszego wieku więc jest to dobry czas,
w którym perspektywa zmiany myślenia o bezpieczeństwie zyskuje pewien dystans
historyczny. Doświadczenia z ubiegłego okresu powinny zostać dobrze
wykorzystane.
System reagowania kryzysowego
Na podstawie konsultacji pomiędzy państwami członkowskimi można twierdzić,
że istnieją możliwości doskonalenia współpracy w celu szybszej i wszechstronnej
reakcji na wielosektorowe kryzysy. Ważnym warunkiem jest tu koordynacja zarówno
na poziomie politycznym jak organizacyjnym. W tym kontekście duże znaczenie
miała decyzja Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich przy Radzie
Unii Europejskiej (Committee of Permanent Representatives, COREPER) z dnia 30
maja 2012 r. w sprawie przeglądu procedur koordynacji kryzysowej na poziomie
politycznym Unii Europejskiej (Arrangements for Crisis Coordination at EU political
level, CCA). Efektem tego przeglądu była decyzja Rady UE z 23 czerwca 2013 r.
o ustanowieniu mechanizmu pod nazwą – The EU Integrated Political Crisis
Response Arrangements, IPCR. Założeniem IPCR jest wzmacnianie zdolności Unii
Europejskiej do podejmowania szybkich decyzji politycznych w związku
z koniecznością reakcji w obliczu sytuacji kryzysowej.
Proces decyzyjny ma wspierać szybka wymiana informacji oparta o tak zwane
zintegrowane podejście, wynikające ze świadomości sytuacji i jej analizy (Integrated
Situational Awareness and Analysis, ISAA). Głównym narzędziem ISAA – w ramach
gromadzenia i dystrybuowania informacji oraz analizy aktualnej sytuacji – jest
bezpieczna platforma internetowa IPCR Web Platform. Jest ona dostępna
wszystkim zainteresowanym podmiotom na odpowiednich poziomach w państwach
członkowskich i organizacjach Unii Europejskiej.
Koordynatorem, a zarazem punktem kontaktowym i administratorem systemów
dedykowanych mechanizmowi IPCR, jest Sekretariat IPCR działający przy Radzie
Unii Europejskiej. Podejmuje on działania związane z uruchomieniem całego
mechanizmu i spina wszystkie istniejące unijne systemy oraz mechanizmy
zarządzania kryzysowego (Zastąpił on wcześniej działający SitCen (Situation
Center), który jako IntCen (Intelligence Analysis Centre) działa obecnie w ramach
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (External Action Service of the European
Union, ESDZ).9
IPCR ma zapewnić spójną, efektywną i terminową odpowiedź również na
politycznym poziomie Unii Europejskiej w przypadku aktywowania Klauzuli
Solidarności (art. 222 Traktatu o Funkcjonowaniu UE). Na podstawie tego zapisu
Unia Europejska wraz z państwami członkowskimi działa wspólnie w duchu
solidarności, jeżeli jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się przedmiotem ataku
terrorystycznego bądź ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez
9

ESDZ odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza tej organizacji oraz prowadzi
politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE.
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człowieka. Zgodnie z art. 222 ust. 3, Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel ds.
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa muszą wystąpić ze wspólnym wnioskiem,
na podstawie którego Rada podejmuje decyzję określającą warunki zastosowania
przez Unię Klauzuli Solidarności.
Od 15 maja 2013 r. w Brukseli działa Centrum Reagowania Kryzysowego
Komisji Europejskiej (Emergency Response Coordination Centre, ERCC).
Zadaniem ERRC jest lepsze koordynowanie, szybsze i bardziej efektywne
reagowanie w sytuacjach katastrof naturalnych względnie spowodowanych przez
człowieka w Europie i poza jej granicami. Centrum jest czynne całą dobę przez 7 dni
w tygodniu. Gromadzi bieżące informacje dotyczące udzielania pomocy i ochrony
ludności. Monitoruje zagrożenia, przekazuje ostrzeżenia oraz koordynuje operacje
pomocowe. W przypadku aktywacji Klauzuli Solidarności, to właśnie ERCC10 będzie
pierwszym punktem kontaktowym.
ERCC jest operacyjnym komponentem unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności (ang. EU Civil Protection Mechanism, MOL). ERCC współpracuje
z narodowymi centrami kryzysowymi w 32 państwach uczestniczących w unijnym
mechanizmie (28 państw członkowskich UE, Republika Macedonii, Islandia,
Lichtenstein, Norwegia i Turcja).
Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności ustanowiony został w 2001 roku
i ma na celu zachęcanie i mobilizowanie państw do udzielenia pomocy, a także jej
koordynację w wypadku sytuacji nadzwyczajnych mających miejsce na obszarze
Unii lub poza nim.11
Działania zewnętrzne
Decyzje Unii Europejskiej z zakresu zarządzania kryzysowego, w ramach
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ang. Common Security and Defence
Policy, WPBiO),12 są podejmowane na forum Rady do spraw Zagranicznych. Rada
jest wspierana przez: Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (Political and Security
Committee, PSC), Komitet Wojskowy (Military Committee, MC), Grupę PolitycznoWojskową (Politico-Military Group, PMG), Komitet ds. Cywilnych Aspektów
Zarządzania Kryzysowego (Civilian Aspects of Crisis Management, CIVCOM).
W spotkaniach tych unijnych instytucji uczestniczą przedstawiciele rządów krajów
członkowskich. W przypadku kryzysów humanitarnych działania w imieniu Unii
Europejskiej podejmuje Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony
Ludności (Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection, DG ECHO).
Działania wewnętrzne
Współpraca Unii Europejskiej z państwami członkowskimi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego obywatelom – w ramach zarządzania
kryzysowego – obejmuje między innymi następujące obszary:
 Działania z zakresu ochrony ludności, znajdujące się w gestii DG ECHO.
ERCC zastąpiło MIC – Centrum Monitoringu i Informacji, które dotychczas koordynowało unijną
współpracę operacyjną państw na wypadek katastrof.
Opracowano na podstawie informacji ze stron internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
Współpraca w ramach Unii Europejskiej.
12
WPBiO stanowi część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB),
obejmując unijne operacje wojskowe i misje cywilne. WPBiO stanowi ramy polityczne dla wielu stałych
struktur politycznych i wojskowych oraz operacji za granicą.
10

11
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 Walka Unii Europejskiej z terroryzmem, podejmowanie działań na wypadek
zagrożenia atakami terrorystycznymi, co należy do kompetencji Dyrekcji
Generalnej do Spraw Wewnętrznych i Migracji (Directorate General for
Migration and Home Affairs, DG HOME);
 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa żywności
w ramach współpracy z Dyrekcją Generalną do spraw Zdrowia
i Bezpieczeństwa Żywności (Directorate General for Health and Food
Safety, DG SANTE);
 Kontrola zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami
niebezpiecznymi oraz reagowanie na katastrofy naturalne w ramach
działalności Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (Environment Directorate
General, DG ENV);
 Zapewnienie bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej
w ramach działań Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Zarządzania
Współpracą
Operacyjną
na
Zewnętrznych
Granicach
Państw
Członkowskich Unii Europejskiej (European Agency for the Management
of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States
of the European Union, FRONTEX).
Wnioski
Podsumowując, wobec skali zagrożeń bezpieczeństwo stało się najbardziej
poszukiwaną wartością i potrzebą pojedynczych ludzi, grup społecznych oraz
państw i społeczności międzynarodowych. 13 W tworzeniu bezpieczeństwa istotną
rolę odgrywa współpraca w sytuacjach kryzysowych.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z działalnością Agend Unii
Europejskiej w obszarze rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Bardzo istotnym
elementem pracy było przedstawienie trybu pracy Komisji Europejskiej oraz
przedstawienie poszczególnych Dyrekcji Generalnych i określenie działalności
niektórych z nich w obszarze działań zewnętrznych i działań wewnętrznych
w ramach zarządzania kryzysowego. Podsumowując – wspólne wysiłki
podejmowane przez działania Unijne, gwarantują racjonalną współpracę w realizacji
wspólnego celu jakim jest sprawne reagowanie na zagrożenia związane
z wystąpieniem sytuacji kryzysowych.
Słowa klucze: Agendy Unii Europejskiej, Dyrekcje Generalne, Unia
Europejska, sytuacje kryzysowe
Summary
The article presents issues related to the activities of the Agenda of the
European Union in the field of crisis management. A very important element of the
work was to present the operation of the European Commission and to provide the
Directorate-General and the activities of some of them in the area of external action
and internal activities within the framework of crisis management. Summing up joint
efforts by the EU operation, they provide reasonable cooperation in pursuing
13

M. Januszkiewicz, J. Pykacz, A. Krampichowski, Współpraca cywilno-wojskowa w sytuacjach kryzysu
(w:) „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Poznań 2016, s. 61
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a common goal of effective response to the risks associated with the occurrence
of a crisis situation.
Key words: Agenda of the European Union DGs, the European Union, crisis
situations
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Anna ŻABIŃSKA
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
MECHANIZMY POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW NA SZKODĘ INTERESÓW
FINANSOWYCH POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
Wstęp
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., otworzyła się nowa
możliwość pozyskiwania środków finansowych. Możliwość ta dotyczy zarówno osób
fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także gmin i jednostek budżetowych
samorządu terytorialnego.
„Budżet roczny Unii stanowi ok. 1% dochodu narodowego państw
członkowskich”.1 Gromadzone przez państwa członkowskie i przekazywane do
unijnego budżetu środki pochodzą z:
- ceł pobieranych od towarów importowanych spoza UE oraz z dochodów
z podatku VAT (98%),
- ze środków uzależnionych od dochodu narodowego brutto (0,73%),
- inne (1%).
Państwa członkowskie otrzymują środki finansowe na poszczególne sfery
gospodarki narodowej. Najczęściej UE, przeznaczając fundusze, wyznacza cele,
pola działania, na które mają być przeznaczone środki. Realizuje w ten sposób
swoje założenia rozwoju Europy. UE nie tylko określa ogólną kwotę dla każdego
kraju, ale też wskazuje konkretne gałęzie gospodarki, które chce doinwestować
w poszczególnych gospodarkach narodowych krajów członkowskich. Klasyfikacja
gospodarki narodowej jest dokonywana w Polsce według dwóch kryteriów:
- ekonomicznego,
- organizacyjnego.
Klasyfikacja ekonomiczna (przedmiotowa) gospodarki narodowej, dokonana
według charakteru działalności, ustala jej podział na sfery, działy, gałęzie i branże.
Gospodarkę narodową dzieli się na 19 działów, z których każdy grupuje jednostki
wykonujące zbliżone do siebie funkcje, wynikające ze społecznego podziału pracy.
W skład gospodarki narodowej wchodzą m.in. działy: 2 przemysł, budownictwo,
rolnictwo, transport, nauka i rozwój techniki, oświata i wychowanie, turystyka
i wypoczynek. Władze UE, zgodnie z własną wizją polityczno-gospodarczą,
dofinansowują rozwój poszczególnych gałęzi, które według nich tego wymagają.
I tak: „W latach 2004-2006 unijne wsparcie dla Polski wyniosło ponad 14 mld euro.
Lata 2007-2013 to kolejne 67,5 mld euro. W ciągu tych 10 lat dofinansowanych
zostało łącznie ponad 185 tysięcy projektów”.3 Dla przykładu, w województwie
wielkopolskim, w latach 2007-2013, wykorzystując fundusze Wielkopolskiego
Programu Operacyjnego 2007-2013 (WRPO 2007-2013), przebudowano
843 km dróg, wsparto 8333 przedsiębiorstwa, zakupiono 31 wozów strażackich,
1

http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/e7_p19.pdf (pobrano 4.12.2016 r.)
Por. A. Runge, J. Runge: Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Chorzów 2008,
s. 159-160
3
https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/MIiR_34_2014_e
Book_300614.pdf (pobrano 4.12.2016 r.)
2
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a na zakup nowoczesnego taboru kolejowego uzyskano wsparcie w wysokości
162 301 272 zł.4
W perspektywie lat 2014-2020, Polska zainwestuje z unijnej polityki spójności
82,5 mld euro. Z tego samorządy województw będą zarządzać około 40% tej kwoty,
tj. 31,28 mld euro. Województwo wielkopolskie będzie dysponować kwotą
2 450 206 417 euro. Na politykę rolną UE przeznaczy dla Polski 28,5 miliardów
euro.5
Programy na lata 2014-2020:
- Program Infrastruktura i Środowisko,
- Program Inteligentny Rozwój,
- Program Wiedza Edukacja Rozwój,
- Program Polska Cyfrowa,
- Program Polska Wschodnia,
- Program Pomoc Techniczna,
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- Programy Regionalne.6
Mechanizmy przydziału środków unijnych
W celu prawidłowego wydatkowania funduszy, każde z państw członkowskich
wyznacza instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie funduszy. Za
wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce odpowiada Minister Rozwoju. To jego
zadaniem jest koordynowanie następujących działań:
- Instytucja zarządzająca,
- Instytucja wdrażająca (beneficjent końcowy),
- Odbiorca ostateczny (projektodawca),
- Instytucja płatnicza (Ministerstwo Finansów),
- Komitet monitorujący,
- Komisja Europejska.
Odpowiedzialność w zakresie rozdzielania i kontrolowania funduszy jest
podzielona pomiędzy wiele instytucji. Najważniejszą instytucją, działającą przy
ministrze rozwoju, jest Komitet ds. Umowy Partnerstwa. „Komitet jest podmiotem
pomocniczym ministra, który koordynuje działania realizowane przez wszystkie
instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków Unii Europejskiej oraz dba o to, żeby
wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce wypełniało cele założone dla unijnej
polityki spójności. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji
zarządzających programami oraz Ministra Finansów, partnerzy społecznogospodarczy, a także przedstawiciele samorządów”.7
Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie, realizację i kontrolę projektów wraz
zakresem ich kompetencji przedstawiono w tabeli nr 1.

4

http://wrpo.wielkopolskie.pl/ (pobrano 4.12.2016 r.)
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-eur
opejskie-w-polsce/ (pobrano 4.12.2016 r.)
6
https://www.umww.pl/fundusze-europejski (pobrano 4.12.2016 r.)
7
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/instytucje-i-sy
stem-realizacji-funduszy-europejskich/ (pobrano 4.12.2016 r.)
5
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Tabela nr 1: instytucje odpowiedzialne za wdrażanie, realizację i kontrolę projektów
INSTYTUCJA
ZADANIA
Instytucje
Instytucje zarządzające ustalają szczegółowe zasady działania programu,
zarządzające a w szczególności:

dbają o to, by projekty były właściwie realizowane z odpowiedniego
funduszu,
- przygotowują procedury i kryteria wyboru projektów, a także
sprawdzają, czy dofinansowane projekty spełniają postawione przed
nimi wymagania, a deklarowane przez beneficjentów wydatki zostały
właściwie zrealizowane i zapłacone,
- oceniają i monitorują postępy w realizacji programu,
- certyfikują poniesione przez beneficjentów wydatki, tzn. potwierdzają
przed Komisją Europejską ich prawidłowość i zgodność z prawem
krajowym i unijnym,
- wspierają i organizują prace komitetu monitorującego program.
Instytucje zarządzające odpowiadają za realizację całego programu, w tym
sprawdzenie wszystkich projektów z niego realizowanych. Jednak swoje
zadania często przekazują innymi instytucjom, tzw. instytucjom
pośredniczącym.
Instytucje
Instytucja zarządzająca programem może przekazać część swoich
pośredniczące kompetencji innej instytucji, tzw. instytucji pośredniczącej. Zazwyczaj są to
podmioty specjalizujące się w dziedzinach finansowanych ze środków tego
programu. I tak np. dla Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie
funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska, instytucją pośredniczącą
jest Ministerstwo Środowiska. Część swoich zadań instytucje pośredniczące
mogą przekazać instytucjom wdrażającym.
Instytucje
Tak, jak instytucja zarządzająca może przekazać część uprawnień instytucji
wdrażające pośredniczącej, tak instytucja pośrednicząca może przekazać uprawnienia
innej instytucji. Nazywa się ją instytucją wdrażającą.
Instytucje wdrażające to instytucje często najbliżej współpracujące
z beneficjentami, przyjmujące wnioski o dofinansowanie i podpisujące
umowy na realizację projektów.
Instytucja
Aby zapewnić, że wszystkie czynności, związane z dzieleniem Funduszy
audytowa
Europejskich, prowadzone są w Polsce zgodnie z prawem i procedurami,
powołana została instytucja audytowa. Odpowiada ona za prowadzenie
audytów funkcjonowania całego systemu zarządzania i kontroli realizacji
środków unijnych. Instytucją audytową jest Generalny Inspektorat Kontroli
Skarbowej, który wykonuje swoje zadania przy udziale Ministerstwa
Finansów oraz urzędów kontroli skarbowych w 16 województwach.
Komitety
Dla każdego programu powoływany jest komitet monitorujący. Zadaniem
monitorujące takiego komitetu jest przede wszystkim:
- systematyczne sprawdzanie postępu w realizacji programu,
- analizowanie spraw, które mogą mieć wpływ na wykonanie celów
wyznaczonych w programie,
- konsultowanie i akceptowanie zmian w programie,
- przyjmowanie kryteriów oceny projektów.
W skład komitetu monitorującego, powoływanego dla każdego programu,
wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów oraz partnerów społecznych
i gospodarczych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/instytucje-i-system-realizacji-funduszy-euro
pejskich/ (pobrano 4.12.2016 r.)
-
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Instytucje zarządzające wyznaczono dla każdego z programów. Odpowiadają
one za przygotowanie programów oraz zarządzanie nimi. Instytucją zarządzającą
dla programów krajowych i programów współpracy terytorialnej jest Minister
Rozwoju, natomiast dla każdego z programów regionalnych – zarząd województwa.
Instytucją płatniczą w Polsce jest ministerstwo finansów. Jedynym organem UE,
uprawnionym do wykrywania nadużyć związanych z wykorzystaniem funduszy UE,
jest Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); jest on
upoważniony do prowadzenia postępowań i eliminacji nadużyć.
Powyższe instytucje, które odpowiadają za dystrybucję środków przy realizacji
projektów, posługują się narzędziami umożliwiającymi nadzór. Przedstawiono je
w tabeli nr 2.
Tabela nr 2: narzędzia umożliwiające nadzór nad prawidłowością realizacji projektu
NARZĘDZIE
Kontrola
wydatków
i rozliczanie
projektów

Centralny
system
teleinformatyc
zny

Ewaluacja
i badania

System
wytycznych

ZADANIA
Wszystkie wydatki, ponoszone w ramach Funduszy Europejskich,
muszą być certyfikowane. Polega to na sprawdzeniu, czy dokumenty
finansowe są rzetelne, oparte na wiarygodnych dokumentach i zgodne
z przepisami prawa.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydawaniu Funduszy
Europejskich, pieniądze otrzymane z dofinansowania muszą zostać
zwrócone.
W celu usprawnienia realizacji programów, a także prowadzenia działań
kontrolnych i audytowych, powstaje Centralny system teleinformatyczny.
W tym systemie znajdą się informacje o:
- programach,
- cyklu życia projektów,
- procesie certyfikacji.
Ponadto, poprzez system informatyczny, wszyscy beneficjenci mogą
rozliczyć swoje projekty.
Ewaluacja to proces oceny efektów realizacji programów i projektów
finansowanych z Funduszy Europejskich. Ewaluacja pozwala na
zbadanie ich jakości i skuteczności. Zwykle prowadzona jest poprzez
badania ewaluacyjne, zlecane przez instytucje uczestniczące
we wdrażaniu funduszy. Celem ewaluacji jest poprawienie procesu,
tj. skorygowanie wdrażania środków unijnych jeszcze w trakcie ich
realizacji, aby w jak największym stopniu umożliwić osiągnięcie
założonych celów, lub ocena, na ile program lub projekt były skuteczne
i efektywne, gdy już się zakończyły.
Podstawy prawne dla wydatkowania Funduszy Europejskich znajdują
się w rozporządzeniach unijnych oraz ustawie o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020. Ponieważ obowiązki w zakresie realizacji
poszczególnych programów są przekazywane różnym instytucjom,
konieczne jest zapewnienie jednolitego sposobu działania.
Dlatego też Minister Rozwoju wydaje wytyczne, które obowiązują
wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów. Te
wytyczne nazywa się wytycznymi horyzontalnymi.
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NARZĘDZIE
Wytyczne
horyzontalne

ZADANIA
Mogą dotyczyć różnych kwestii np.:
- sposobu wyboru projektów,
- kwalifikowalności wydatków,
- kontroli,
- ewaluacji programów,
- informacji i promocji.
Wytyczne horyzontalne mogą być uszczegółowione i dopasowane do
specyfiki poszczególnych programów poprzez wytyczne programowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/instytucje-i-system-realizacji-funduszy-eu
ropejskich/ (pobrano 4.12.2016 r.)

Aspekt prawny
Aplikowanie o przyznanie środków unijnych wiąże się ze ściśle określoną
procedurą. Beneficjentami – projektodawcami – są podmioty przedkładające wnioski
o uzyskanie wsparcia na projekt. Mogą być nimi przedsiębiorcy, instytucje a także
samorządy. Instytucja wdrażająca narzuca warunki, jakie musi spełniać beneficjent,
aby ubiegać się o dofinansowanie, które umożliwi mu realizację projektu.
Wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie lub we współpracy
z partnerami. Mimo szeregu wypracowanych przez lata procedur, przy realizacji
każdego projektu mogą pojawić się różnego rodzaju niedociągnięcia. Należy jednak,
z uwagi na intencje beneficjenta, rozróżnić nieprawidłowość oraz oszustwo, gdyż nie
każda nieprawidłowość jest oszustwem, jednak obie sytuacje mogą się pojawić na
każdym etapie procesu uzyskiwania, realizacji i rozliczania projektu.
Proces uzyskania dotacji składa się z następujących etapów:
1. złożenie wniosku o przyznanie dotacji;
2. weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym:
Każdy wniosek o dotację przechodzi proces weryfikacji:
1. weryfikacja formalna przewiduje:
- odesłanie wniosku do uzupełnienia w przypadku stwierdzenia braków,
- przejście do kolejnego etapu,
- lub odrzucenie wniosku,
2. weryfikacja merytoryczna,
3. ułożenie listy rankingowej wniosków zgodnie z uzyskanymi punktami,
4. procedura zatwierdzania wniosków do realizacji,
5. przyjęcie wniosku,
3. decyzja o przyznaniu dotacji (zwrotu poniesionych kosztów lub przyznanie
formy zaliczkowej lub wypłata całej przyznanej dotacji);
4. podpisanie umowy;
5. rozliczenie (przedłożenie dokumentacji związanej z zakupem, usługą,
przeprowadzonym postępowaniem przetargowym lub ofertowym);
6. ewentualna kontrola beneficjenta (od 3 do 5 lat).
Właściwie przeprowadzony proces uzyskania dotacji skutkuje prawidłowym
wykorzystaniem środków unijnych i zrealizowaniem założonych celów. Beneficjent
ostateczny otrzymuje wsparcie, a tym samym zamierzoną korzyść. Procedura
uzyskania dotacji jest skomplikowana i obwarowana wieloma warunkami, których
spełnienie jest konieczne, aby wyeliminować nawet próby nieprawidłowego
wykorzystania dotacji. Beneficjent załącza do wniosku szereg dokumentów
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potwierdzających stan faktyczny – spełnianie kryteriów umożliwiających podpisanie
umowy o dofinansowanie, a następnie potwierdzających realizację kolejnych etapów
inwestycji.
Przy
tak
skomplikowanej
procedurze
uzyskania
dotacji,
na każdym etapie możliwe jest pojawienie się nieprawidłowości lub błędu oraz
nadużycia lub oszustwa.
Nieprawidłowość – to wszelkie naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub
krajowego, wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu
zaangażowanego w realizację projektu, które spowodowało lub mogło spowodować
szkodę w ogólnym budżecie Wspólnoty (art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE,
EURATOM) nr 2988/95 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów
finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE Nr L 312, s. 1 z 23.12. 1995 r.
z późn. zm.). Rozróżniamy:
- błąd formalny – niezamierzone odstępstwo od zasad i procedur,
niepowodujące skutków finansowych,
- uchybienie – drobny błąd bez konsekwencji finansowych,
- oszustwo albo nadużycie – zamierzone lub niezamierzone zafałszowanie
danych, powodujące sprzeniewierzenie środków finansowych, zagrożone
odpowiedzialnością karną.
Najczęściej występujące nieprawidłowości polegają na:
- finansowaniu wydatków nieobjętych programem,
- niewniesieniu udziału krajowego albo udziału własnego przez beneficjenta,
- aplikowaniu o dotację bez zamiaru jej realizacji,
- zawyżeniu należności (zmowa cenowa),
- przedstawieniu fałszywych lub podrobionych dokumentów,
- dokonaniu autoryzacji płatności i wypłaty środków, pomimo iż:
 beneficjent nie wykonał przewidzianego w umowie przedsięwzięcia,
 beneficjent nie dostarczył dokumentacji uzasadniającej dokonanie
płatności, w szczególności faktur i dowodów ich zapłaty,
 beneficjent rozliczył projekt przy pomocy sfałszowanych dokumentów,
 wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nie zostały zrealizowane
zgodnie z zawartą umową,
 nie dokonano wszelkich przewidzianych weryfikacji wniosku o płatność,
albo wynik tej weryfikacji był negatywny,
 brak jest księgowości/rozliczenia – nie istnieje rozliczenie płatności lub
inne dokumenty księgowe potwierdzające wydatki,
 pojawiły się nadużycia związane z podatkiem VAT w rozliczeniach
wewnątrzwspólnotowych,
 nastąpiło niedozwolone współfinansowanie, łączenie pomocy z innych
źródeł,
 odmówiono poddania się kontroli,
 naruszono zasady dotyczące zamówień publicznych, następowały braki
w dokumentacji przeprowadzonych postępowań o zamówieniach
publicznych, sfałszowano oferty, podzielono przedmiot zamówienia,
 przedsięwzięcie wykonano niezgodnie z przepisami np. budowlanymi,
 nastąpiło nadmierne finansowanie – zakwalifikowane wydatki są wyższe
od rynkowych cen usług lub towarów.
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Opisane powyżej kryminalne sytuacje nadużyć przy wykorzystaniu narzędzi
finansowych UE nie powinny oczywiście mieć miejsca, lecz wieloletnia praktyka
autorki w dziedzinie walki z przestępczością gospodarczą to właśnie potwierdza.
Pomimo zaprojektowania dobrych mechanizmów kontrolnych – co przedstawiono
powyżej – nie są one wystarczające. Mechanizmy kontroli byłyby szczelniejsze,
gdyby nie czynnik ludzki, który czasami bywa podatny na korupcję. Zgodnie
z art. 231 § 1 KK – „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje
uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.8 Oraz, zgodnie
z § 2, „Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10”.9 Nadużycia w tej kwestii bywają przyczyną wielu wypaczeń działania
systemu wsparcia integracji i rozwoju, któremu to fundusze unijne mają służyć.
Według danych Komendy Głównej Policji w latach 2009-2014, wszczęto
w sumie 2579 postępowań w sprawach przeciwko interesom Unii Europejskiej. Dane
w ujęciu rocznym przedstawiono na wykresie nr 1.
Wykres nr 1: liczba postępowań wszczętych w latach 2009-2014

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Raport o stanie bezpieczeństwa
w Polsce w 2014 roku

Na temat ochrony interesów finansowych mowa była już w 1995 roku
w Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
sporządzonej w Brukseli 26 lipca 1995 r.10 Określa ona jako przestępstwa dwojakie
czyny. Jako pierwsze wymienia defraudacje środków wspólnotowych (niewłaściwe
wykorzystanie, wyłudzenie dotacji), jako drugie – uszczuplenie należnych wpłat
do wspólnotowego budżetu. Na podstawie tej Konwencji w krajowym prawie karnym
8

Kodeks Karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553)
Ibidem
10
Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2009, nr 208, poz. 1603)
9
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wprowadzono zmianę w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, a cały zapis otrzymał
brzmienie: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji
lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.11
Bardziej szczegółowe dane dotyczące przestępstw, w tym także na szkodę
interesów finansowych UE, publikowane są w corocznym raporcie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych na temat stanu bezpieczeństwa w Polsce. Czytamy w nich
m.in.: „Oszustwo, w odniesieniu do wydatków, zostało zdefiniowane jako każde
umyślne działanie lub zaniechanie działania, dotyczące:
- wykorzystywania lub przedłożenia fałszywych, niekompletnych lub
nieścisłych oświadczeń lub dokumentów, w wyniku czego zostały
przekazane i zatrzymane nienależne fundusze pochodzące z ogólnego
budżetu WE lub z budżetów zarządzanych przez WE lub w ich imieniu;
- nieudostępnienia informacji, powodującego brak realizacji określonego
zobowiązania, powodującego ten sam skutek;
- niewłaściwego wykorzystania środków na inne cele aniżeli te, na które
zostały one przyznane”.12
Oprócz powyższego artykułu, o przestępstwach, których skutki mogą
negatywnie wpłynąć na interesy finansowe UE, mówi także szereg innych artykułów
zarówno Kodeksu Karnego jak i Kodeksu Karno-Skarbowego. Na podstawie danych
Komendy Głównej Policji, w latach 2010-2015, stwierdzono 3573 przestępstw na
szkodę UE. Liczba tych przestępstw, z podziałem na poszczególne artykuły Kodeksu
Karnego i Kodeksu Karno-Skarbowego w poszczególnych latach, przedstawiona
jest w tabeli nr 3.
Tabela nr 3: liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko interesom finansowym
UE w podziale na poszczególne kategorie w latach 2010-2015
ARTYKUŁ/ROK
art. 228-230a k.k. (łapownictwo i płatna
protekcja)
art. 270-273 k.k. (przestępstwa przeciwko
wiarygodności dokumentów)
art. 284, 286 i 287 k.k. (przestępstwa
przeciwko mieniu)
art. 296 k.k. (nadużycie zaufania)
art. 296a k.k. (korupcja gospodarcza)
art. 297 k.k. (oszustwo kredytowe)
11
12

2010 2011 2012 2013 2014 2015
11

11

11

1

4

4

197

266

89

623

711

18

131

128

66

66

84

80

0
0
218

1
0
185

0
1
121

1
0
144

0
1
165

0
0
188

Kodeks Karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku
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art. 299 k.k. (pranie pieniędzy)
2
2
0
2
2
6
art. 305 k.k. (udaremnienie przetargu)
0
0
0
0
0
0
art. 54-92 k.k.s. (przestępstwa przeciwko
1
0
1
2
4
25
obowiązkom podatkowym i celnym)
RAZEM
560 593 289 839 971 321
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Raport o stanie bezpieczeństwa
w Polsce w 2015 roku

Wnioski
Reasumując, skomplikowane i wieloetapowe procesy uzyskania dotacji,
a także wprowadzone mechanizmy kontroli i monitoringu, nie chronią w pełni
interesów finansowych UE. Jak wskazano powyżej, środki, jakimi dysponuje Unia
na dofinansowania i rozwój, czy też wcześniej na integrację z Unią, są bardzo
znaczne, nie tylko dla pojedynczych osób czy przedsiębiorstw, ale nawet dla całego
budżetu państwa. Dlatego też nie dziwi fakt, że stały się owe środki finansowe polem
zainteresowania, nie tylko jednostek samorządowych czy przedsiębiorstw, ale także
zorganizowanych grup przestępczych, które zauważyły możliwość wykorzystania
środków pomocowych na swoją korzyść. Mechanizmy, zabezpieczające interesy
finansowe Unii, pozwalają na znaczną weryfikację wnioskodawców i raczej
niemożliwe jest to, by pojedyncza osoba fizyczna dokonała znacznej defraudacji, to
jednak zorganizowane grupy przestępcze, z uwagi na możliwie wysokie zyski
takiego kryminalnego działania, nieustannie próbują i sprawdzają, jak szczelne są te
mechanizmy i czy nie uda im się wyłudzić jakichś pieniędzy. Środki unijne są
generalnie dobrze chronione przed nieuprawnionym pozyskaniem, jednak dobrze
zorganizowane struktury przestępcze są w stanie, przy nielegalnym działaniu
i użyciu fałszywych dokumentów (faktur, umów), a także przy udziale
skorumpowanych pojedynczych pracowników instytucji dysponującej środkami,
wyłudzić znaczne kwoty, które nie są przeznaczane na cele projektowe.
Na przyszłość zatem należy dołożyć wszelkich starań i kłaść nacisk na
szkolenia pracowników administracji państwowej oraz instytucji dysponujących
środkami unijnymi, by zapobiegać przestępczym działaniom – dbać o właściwą
weryfikację wnioskodawców. Należy także uczulić organy ścigania na tego typu
przestępczość gospodarczą. Jedną z inicjatyw w tym zakresie jest powołanie do
życia grup roboczych do spraw przeciwdziałania nieprawidłowościom na szkodę
interesów finansowych Unii Europejskiej.
Streszczenie
Artykuł opisuje źródła środków finansowych, jakimi następnie dysponują kraje
członkowskie Unii Europejskiej. W dalszej części przedstawia instytucje powołane
do dysponowania funduszami, a także do monitoringu, w celu zapobiegania
nieprawidłowościom i ujawniania ich. Następnie autorka opisała proces uzyskania
dotacji, wraz z możliwymi nieprawidłowościami, które pojawiły się w ostatnich latach.
Słowa klucze: przestępczość gospodarcza, dotacje UE, przestępczość
zorganizowana
Summary
The article describes the sources of funds which can be disposed by the
European Union Members. Then in the next part, the author describes the institutions
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which were funded in order to dispose and control the funds to avoid and detect any
irregularities. Afterwards it is described the process of obtaining grants with all
possible irregularities which last years.
Key words: economic crime, EU grants, organized crime
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Marcin GÓRNIKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
CHIŃSKIE DZIAŁANIA INFORMACYJNE – ASPEKT TECHNICZNY
W latach 20 XX wieku KPCh działająca wówczas prężnie w Szaghaju rozwinęła
tajny system łączności radiowej, które został wkrótce zastosowany w Hongkongu.
Celem posiadania stałej łączności ze Związkiem Sowieckim zadbano również
o instalację infrastruktury umożliwiającej łączność bezprzewodową z Kominternem
w Charbinie i Władywostoku. Równocześnie rozwijano system infiltracji łączności
radiowej Kuomintangu, którą kierował Li Kenong. Dziesięć lat później w czerwonych
bazach położonych na południu Chin utworzono techniczne jednostki nasłuchu.
W 1950 roku natomiast tenże Li Kenong nie tylko stanął na czele Wydziału Spraw
Społecznych, ale również zajął miejsce zastępcy szefa sztabu AL-W, gdzie objął
nadzorem Wydział II (wywiad wojskowy) i Wydział III (nasłuch). Tym samym jeden
człowiek sprawował kontrolę zarówno nad wywiadem wojskowym i cywilnym, a do
tego był specjalistą w zakresie organizacji ówczesnego SIGINT (ang. Signals
Intelligence). Chińczycy uznają podział między służbami cywilnymi, a wojskowymi
jedynie w sferze formalnej. W praktyce kierunki prac służb cywilnych i wojskowych
nie tylko się wzajemnie przenikają, ale wręcz uzupełniają na rzecz realizacji celu
strategicznego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa Środka. W ChRL
zdarzało się w przeszłości, że ta sama osoba kierowała pracami wojskowych
i cywilnych służb informacyjnych.
Kolejny etap w rozwoju technologii nasłuchowych miał miejsce w latach 80 XX
wieku. Wówczas Pekin w porozumieniu z Waszyngtonem zgodził się na
zainstalowanie w ChRL amerykańskich stacji nasłuchowych, ale pod warunkiem, że
za ich obsługę będą odpowiadać wyłącznie chińscy inżynierowie. Rozmowy
rozpoczęto w pierwszej połowie 1979 roku za kadencji Jimmiego Cartera,
a sfinalizowano w 1981 już za rządów Ronalda Reagana. Ostatecznie przez dziesięć
kolejnych lat amerykańskie stacje nasłuchu były obsługiwane przez inżynierów
z USA i ChRL (przy czym chińscy inżynierowie zostali uprzednio przeszkoleni przez
CIA z obsługi tychże stacji). Z czasem zadania w zakresie łączności zostały także
rozszerzone o COMINT i ELINT.1 W 1989 po zdarzeniach na placu Tiananmen
amerykańscy inżynierowie zostali wycofani z ChRL w ramach politycznej
poprawności. Szkolenia były także prowadzone przez niemiecką BND, która
wspierała w tym czasie działania amerykańskiego wywiadu ukierunkowanego na
działania ZSRR w Azji. Od 1989 roku rola BND znacznie wzrosła i zaprzestano
szkoleń inżynierów tajwańskich na rzecz przyjmowania inżynierów z AL-W2 i ALW3. Tym samym chiński wywiad wojskowy uzyskał dostęp do amerykańskiej
i zachodnioniemieckiej wiedzy i technologii nasłuchowej.2 W latach 90 XX wieku ALW3 zajęła się umieszczaniem własnych systemów nasłuchowych w swoich strefach
wpływów politycznych. Taki system został m.in. zainstalowany w chińskiej
ambasadzie w Belgradzie, która została zbombardowana przez lotnictwo NATO
1

2

B. Woodrow, Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987. New York 1987 (w:) R. Faligot, op. cit.,
s. 459
B. Gertz, The China Threat – How The People’s Republic Targets America. Washington 2000
(w:) R. Faligot, op. cit., s. 459
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podczas ofensywny w Serbii. Systemem tym dysponowała również ambasada ChRL
w Bagdadzie do czasu zajęcia irackiej stolicy przez wojska amerykańskie. ChRL
nawiązała także dobre stosunki z dyktaturami w Laosie i Myanmarze (dawnej
Birmie), co pozwoliło na zainstalowanie w tych państwach stacji nasłuchowych
w latach 60 XX wieku. Zmodernizowano je w 1995 roku. Kolejna stacja powstała na
Wyspach Kokosowych w latach 90 XX wieku, co umożliwiło AL-W3 kontrolowanie
cieśniny Malakka. Na wybrzeżu Myanmaru według R. Faligota w 2008 roku
znajdowało się sześć chińskich stacji nasłuchowych.3
Celem rozwinięcia możliwości rozpoznawczych poza instalowaniem stacji
nasłuchowych, Departament Nauki i Techniki Ministerstwa Obrony ChRL przy
współpracy z AL-W3 i centralą wywiadu marynarki – Haijun Qingbaoju w 1979 roku
rozpoczął program budowy okrętów rozpoznawczych. W pierwszej fazie uzbrojono
dwanaście okrętów rozpoznania wzorowanych na modelu rosyjskim, które
wypuszczono jedynie na akweny azjatyckie. Okręty te odbywały rejsy jako statki
oceanograficzne Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie. Od początku XXI wieku
obecność tych okrętów została także odnotowana na wodach terytorialnych innych
państw m.in. Tajwanu i Japonii. Nierzadko powodem była chęć sprawdzenia
systemów reagowania tychże krajów. Po zakończeniu zimnej wojny chińskie łodzie
podwodne zacumowały na Kubie, a na mocy porozumień między Moskwą,
a Pekinem AL-W stopniowo przejmowała kontrolę nad dawnymi, radzieckimi
instalacjami m.in. w Cienfuegos, Lourdes (baza nasłuchowa o powierzchni 70 km2
zbudowana i należąca wcześniej do GRU), czy na Isle de la Juventud. Ta ostatnia
lokalizacja została oficjalnie przejęta w 2001 roku, a jeszcze w 1999 chińskie
ministerstwo obrony rozpoczęło negocjacje z rządem Kuby dotyczące budowy nowej
stacji nasłuchowej w Jeruco, która miałaby prowadzić nasłuch cywilnych
i wojskowych połączeń telekomunikacyjnych w Ameryce Północnej.4
W ramach wojskowych organów informacyjnych to Wydział III (San Bu czyli AL.W3) jest odpowiedzialny za przechwytywanie łączności obcych sił zbrojnych. AL-W3
prowadzi również badania naukowe i rozwojowe nad nowoczesnymi technologiami
nasłuchu. W drugiej połowie lat 80 XX wieku utworzono Wydział IV (Si Bu czyli ALW4) odpowiedzialny za prowadzenie wojny elektronicznej.5 Każdy region wojskowy
w ChRL posiada własne stacje nasłuchu (Pekin, Shenyang, Chengdu, Kanton,
Lanzhou, Jinan i Nankin), które działają według odpowiedniego przydziału
geograficznego np. stacja w Chengdu obejmuje swoim zasięgiem działania Tybet
i Indie, a stacja w Shenyangu Koreę i Japonię. Według Desmonda Balla w 1995 roku
Chiny posiadały najbardziej rozbudowane środki rozpoznania radioelektronicznego
SIGINT ze wszystkich państw Azji i Pacyfiku.6 Poza wymienionymi wyżej wydziałami
AL-W łącznością i rozpoznaniem radioelektronicznym zajmuje się także Wydział
Łączności AL-W odpowiedzialny za kontakt między Centralną Komisją Wojskową,
sztabem i jednostkami ochraniającymi najważniejsze linie rządowe. Następnie wraz
ze wzrostem znaczenia główny ośrodek tego wydziału został przeniesiony do
Tayuanu pod Pekinem. To właśnie AL-W4 wykorzystuje środki morskie i powietrzne
m.in. takie jak samoloty zwiadowcze wczesnego ostrzegania. Stojący na czele tego
wydziału generał Dai Qingmin zmodernizował wraz zespołem doradczym sposób
R. Faligot, Tajne służby chińskie, od Mao do igrzysk olimpijskich. Kraków 2008, s. 461-462
Intelligence Online, nr 529 z dn. 25.08.2006 (w:) R. Faligot, op. cit., s. 467-468
5
R. Faligot, op. cit., s. 454-456
6
D. Ball, Signals Intelligence in China. 1995 (w:) R. Faligot, op. cit., s. 456
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prowadzenia wojny w erze informacyjnej. Opracował koncepcję prowadzenia
skrytych operacji militarnych, osłabiania systemu wczesnego ostrzegania strony
przeciwnej, zakłócania łączności, paraliżowania środków reagowania oraz innych
sposób wprowadzania w błąd. Dzięki temu zyskał miano „mistrza infowojny”.7 Warto
dodać, że AL-W2 i AL-W3 prowadzą własne ośrodki dydaktyczne, które kształcą
przyszłe kadry dla tych instytucji. Istotne miejsce zajmuje wśród nich Instytut
Języków Obcych AL-W mieszczący się w Luoyangu pod bezpośrednim nadzorem
AL-W3.
Strategiczne rozpoznanie obrazowe – technologia satelitarna
Od wystrzelenia pierwszego satelity w 1970 roku CHRL aktywnie rozwija
system satelitarnego rozpoznania obrazowego. Państwo Środka wystrzeliło
w przestrzeń kosmiczną m.in. następujące satelity: Yaogan, Haiyang-1B i satelitarną
konstelację Huanjing, która ma rozpoznawać zagrożenia katastrofami
środowiskowymi i klęskami żywiołowymi na Ziemi. Pekin zamierza w najbliższych
latach wyprowadzić na orbitę osiem satelitów z programu Huanjing, które będą
wyposażone w system rozpozna obrazowego w różnych pasmach widzialności m.in.
w podczerwieni oraz sygnaturowego wyczulonego na źródła emitujące różne rodzaje
energii. W opinii Departamentu Obrony USA nawet, jeżeli w kolejnej dekadzie ChRL
wprowadzi na orbitę więcej wojskowych satelit rozpoznawczych, to nadal będzie
korzystać z rosnącej ilości satelit cywilnych celem uzupełniania zbieranych na cele
militarne informacji. Aktualnie Państwo Środka również korzysta z informacji
pozyskiwanych przez satelity komercyjne należące do takich firm jak: Spot Image
i Infoterra z Europy, MDA z Kanady, Antrix z Indii, GeoEye i Digital Globe ze Stanów
Zjednoczonych.8
Rozpoznanie i kontrrozpoznanie informatyczne
Możliwości zastosowania internetu nie tylko w pozyskiwaniu danych, ale także
w usprawnieniu funkcjonowania całej administracji państwowej i prywatnych
przedsiębiorstw zostały dostrzeżone w pierwszej połowie lat 90 XX wieku. W 1993
roku rozpoczęto wdrażanie tzw. „złotych projektów”, których celem jest utrzymanie
wzrostu gospodarczego Państwa Środka. Projekty te to: Golden Bridge
(informatyzacja chińskiej infrastruktury gospodarczej i połączenie jej z sektorem
nauki i techniki); Golden Cards (wprowadzenie na rynek kart kredytowych jako
nowego środka płatniczego z przeznaczeniem dla trzystu milionów Chińczyków)
oraz Golden Customs (ujednolicenie handlu zagranicznego).9 Projekt zakończył się
sukcesem, co zachęciło władze ChRL do realizacji kolejnych projektów: Government
Online, Enterprise Online i Family Online, czyli zastosowanie łączności internetowej
na poziomie administracji rządowej, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Natychmiast
pojawił się problem zabezpieczenia się przed dostępem chińskich obywateli do

7

R. Faligot, op. cit., s. 457
N. West, GCHQ, the Secret Wireless War 1900-1986, Coronet Books. London 1987, R. Faligot, op. cit.,
s. 35
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informacji zewnętrznych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na pro-państwowy
światopogląd. W 1995 roku Jiang Zemin poprzez Ministerstwo Poczty
i Telekomunikacji zainicjował powstanie komercyjnej sieci ChinaNet. W 1996 roku
funkcjonowało czterech oddzielnych dostawców usług internetowych. Pierwszy to
powstały rok wcześniej ChinaNet, drugi to ChinaGBN bazujący na infrastrukturze
China Telecom (ChinaGBN został utworzony na potrzeby Ministerstwa Przemysłu
i Elektroniki); trzeci to CERnet (działa na potrzeby Ministerstwa Edukacji) i czwarty
CSTnet (działa na potrzeby Chińskiej Akademii Nauk) bazujące na własnej
infrastrukturze. W 1998 roku poza China Telecom działały równolegle Unicom
i China Netcom. Władze ChRL szybko zorientowały się w zagrożeniach płynących
z możliwości pojawienia się sieci prywatnych, a działających poza kontrolą państwa.
W efekcie w 1996 roku China Internet Company rozpoczęło prace nad stworzeniem
bariery pozwalającej na działanie chińskiego internetu w obiegu zamkniętym,
a przez to zapewniającym większe bezpieczeństwo przed zagrożeniami
zewnętrznymi.
Kolejne lata, to okres zaawansowanych prac nad wszelkimi możliwymi
metodami zapewniania ChRL bezpieczeństwa informacyjnego. W 1998 roku
ogłoszono program łączności światłowodowej, którą uznano za skutecznie
zabezpieczającą przed nieautoryzowanymi wejściami do sieci. W Regionie
Wojskowym Pekin wykorzystywano u schyłku XX wieku światłowodową „infostradę”
wojskową, która miała chronić przed wszelkimi próbami przechwytywania informacji
– nawet na poziomie reprezentowanym przez jedną z najnowocześniejszych stacji
nasłuchowych położonej w Alice Springs w Australii. W 2000 roku zostaje powołane
Biuro Propagandy Internetowej. W 2001 roku He Dequan – główny specjalista
ds. technologii informacyjnych Guoanbu podczas wykładu skierowanego do
członków Rady Państwowej wskazał, że nadal będzie rozwijany przemysł
informatyczny, ale równolegle zadba się o rozwój technologii gwarantującej
bezpieczeństwo informacyjne ChRL.10
Dążenie do zabezpieczenia własnej sieci razem z sieciami wewnętrznymi
instytucji państwowych wynika po części z świadomości, że ataki cybernetyczne
pochodzenia chińskiego nie pozostaną długo bez odpowiedzi. W 1999 roku na
wniosek Centralnej Komisji Wojskowej powstał specjalny „task force” złożony
z sześciu służb specjalnych specjalizujących się w prowadzeniu wojny
informatycznej: AL.-W2, AL.-W3, Wydziału Łączności AL.-W, Departamentu
Wywiadu Technologicznego Ministerstwa Obrony ChRL, Departamentu Technologii
Specjalnych Akademii Nauk Wojskowych (zwany również Departamentem 553) oraz
Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (a konkretnie biura 10 i 13). Na czele
tego szczególnego „task force” stanął Xie Guang – teoretyk wojny cyberprzestrzeni
i jednocześnie wiceminister COSTIND (Komisja ds. Badań Naukowych,
Technologicznych i Przemysłowych na rzecz Obronności). Generał Si Laiyiem
otrzymał z kolei zadanie stworzenia Uniwersytetu Nauki i Techniki Obrony
Narodowej AL-W. W ramach tej nowej placówki oświatowej dokonano połączenia
licznych instytutów badawczych w dziedzinie telekomunikacji, aby kształcić nowe
kadry na potrzeby przyszłej wojny w cyberprzestrzeni. Jedną z ważnych pozycji
w programie kształcenia jest „Nieograniczona Walka” autorstwa Qiao Lianga i Wang
Xiangsuia. Po zakończonej edukacji adeptów sztuki infowojny kieruje się do działań
10
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na wewnętrznych symulatorach lub do prawdziwych ataków jak te przytoczone
poniżej.11
W 2000 roku doszło do ataku na kilka japońskich ministerstw, po tym jak
japońscy politycy zanegowali w publicznych wystąpieniach mord dokonany przez
japońską armię na 300 000 Chińczyków w Nanknie w 1937 roku (według
Japończyków zamordowano 150 000 ludzi). Celem były bazy danych, które zostały
wyczyszczone, a ich zawartość przekazana za pomocą ISP (ang. Internet Services
Providers) za granicę.12 Strona chińska stanowczo zaprzeczyła pomówieniom o jej
rzekomy udział w tym ataku. Nie wyklucza, to jednak sytuacji, w której grupa
obywateli chińskich zaniepokojona japońskimi próbami fałszowania historii podjęła
zupełnie prywatną inicjatywą objawiającą się w przeprowadzeniu takiego ataku.
W 2005 roku japońska gazeta „Sapio” podała, że Mitsubishi i Oddział Sony ds. Chin
zostały zaatakowane przez chińskich hakerów. Z kolei w latach 2004 i 2005
zaatakowane zostały strony Japońskiej Agencji Obrony i Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, gdzie zamieszczono antyjapońskie teksty i chińskie flagi.13 Dnia 27
sierpnia 2007 roku podczas oficjalnej wizyty Wan Jiaqobao w Niemczech, „Der
Spiegiel” wydał numer specjalny, w którym przytoczył przykłady chińskiego
szpiegostwa w RFN oraz poinformował, że AL-W zainicjowała operację włamań
informatycznych za pomocą programów szpiegowskich, które w większym lub
mniejszym stopniu przejmują kontrolę nad zaatakowanymi systemami
komputerowymi.14 Celem ataku cybernetycznego AL-W miały także paść instytucje
administracji państwowej w Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych,
Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie.15
Istotny wkład w podnoszenie poziomu własnych zabezpieczeń wniosła grupa
antykomunistycznych hakerów operujących pierwotnie z Hongkongu określająca
siebie mianem „Blondynek z Hongkongu”. Grupa zaktywizowała się w 1989 roku po
masakrze na placu Tiananmen i rozpoczęła działalność od rozpowszechniania
w internecie mylnych informacji, które miały na celu dezinformować służby
bezpieczeństwa. Jednocześnie hakerzy przeprowadzili szereg ataków na sieci
rządowe, które były z powodzeniem kontynuowane również po przejęciu Hongkongu
przez ChRL. „Blondynki” działały w imię praw człowieka oraz w akcie zemsty za
zabitych na placu Tiananmen. Wskazuje się, że ze względu na skuteczne unikanie
nieustannych prób namierzenia i likwidacji ze strony chińskich „czyścicieli”
z Guoanbu mogli korzystać ze wsparcia służb brytyjskich i indyjskich. Hakerom
w pierwszych latach działalności udało się przejąć kontrolę nad chińskimi
komputerami rządowymi, a w 1998 roku przejęli także kontrolę nad jednym
z satelitów komunikacyjnych. Sukcesy te wynikały z tego, że służby informacyjne
dbając o zewnętrzne bezpieczeństwo informacyjne nie przewidziały poważnych
zagrożeń wewnątrz skrupulatnie zabezpieczanej sieci. Według rozliczenia z 1999
roku Guoanbu naliczyła 72 000 prób ataków, z czego 200 zakończonych sukcesem.
W tym samym roku AL-W rozpoczęła szeroko zakrojony program walki
11
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z zagrożeniami wewnętrznymi w połączeniu z zewnętrznymi inspirowanymi przez
środowiska dysydenckie i studenckie. W projekt nadzorowany przez minister
edukacji Chen Zhili zaangażowano także siły Guoanbu, Gonganbu i Wydziału
Propagandy inaugurując powstanie zespołu na Uniwersytecie w Shenzhen
pracującego nad systemem filtrowania i identyfikacji skrzynek mailowych chińskich
studentów przebywających w innych państwach. W 1995 roku pierwszą kontrolę
wewnętrznej sieci przeprowadziło Centrum Informacyjne Rady Państwa. W 2006
natomiast został opracowany wysoce zaawansowany system kontroli, w ramach
którego Biuro Informacji Publicznej Biura Bezpieczeństwa Publicznego (Gonganbu)
w Lhasie udoskonaliło dotychczasowy system i objęło jego zasięgiem oddziaływania
wszystkich użytkowników sieci. Należy zaznaczyć, że wiele idei z zakresu
bezpieczeństwa informacyjnego było pierwotnie wdrażanych w Tybecie, a następnie
po przetestowaniu w skomplikowanej, tybetańskiej rzeczywistości wprowadzano
w całych Chinach. Gonganbu i Guoanbu nadal chętnie zatrudniają utalentowanych
informatyków, a także dobrze rokujących studentów – nawet obcokrajowców
wynagradzając im sowicie pracę na rzecz ChRL, zamiast w dobrze opłacanym
sektorze prywatnym. Do grona osób chętnie zatrudnianych przez służby
informacyjne czerwonych Chin należą także słynni hakerzy.16
W kwietniu 2006 roku Gonganbu ogłosiło publicznie program Złotej Tarczy
(Jindun). Ujawniono, iż dzięki 640 000 komputerów zorganizowanych z 23 systemy
(poza Hongkongiem i Makau) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego może
skutecznie zwalczać strony internetowe o niebezpiecznych treściach. Jindun
wyszukuje zakazane w obrocie słowa i frazy klucze, których analiza semantyczna
pozwala na wskazanie, co zdaniem Gonganbu stanowi zagrożenie dla KPCh.
Uśredniając 20% z tych haseł dotyczy sekty Falun Gong; 15% Tybetu, Tajwanu,
Sinkiangu; kolejne 15% chińskich przywódców i ich rodzin; 15% polityki, korupcji,
dyktatury, a nawet demokracji; kolejne 15% zagadnień oscylujących wokół seksu
i night-clubów; 10% policji i bezpieczeństwa narodowego i 10% środowisk
dysydenckich i uchodźców politycznych. R. Faligot zauważa, że system ten będzie
z czasem coraz mniej skuteczny, gdyż młodzi internauci używają wielu słów
codziennego użytku i wyrażeń żargonowych, które podlegają nieustannym
modyfikacjom. Ponadto język chiński wręcz obfituje w wieloznaczności i synonimy,
co z kolei już w 2008 roku tworzyło sytuacje problemowe kończące się
niejednokrotnie blokowaniem neutralnych stron.17 Z drugiej jednak strony świadczy
dobitnie o nieustannie rozszerzanym poziomie kontroli nad Internetem, a tym samym
wzmacnianiu bezpieczeństwa informacyjnego – zarówno w zakresie dostępu do
niepożądanych informacji z zewnątrz, jak i zapewnienia ochrony własnym
informacjom wrażliwym.
W 2010 roku odnotowano wiele nieuprawnionych wejść z adresów chińskich do
amerykańskich systemów komputerowych – w tym rządowych. Celem tych działań
było przefiltrowanie danych znajdujących się na atakowanych serwerach.
Umiejętności potrzebne do dokonania takiej operacji były porównywalne do tych,
jakie są konieczne do przeprowadzenia ataków sieciowych. W Chińskiej Białej
Księdze poświęconej Sprawom Obronnym z 2010 roku zaznaczono, że zapewnienie
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bezpieczeństwa cybernetycznego, jest dla ChRL jednym z priorytetów chińskiego
bezpieczeństwa narodowego.18 Równolegle z przygotowaniami militarnymi rośnie
zaangażowanie ChRL w wielostronne i międzynarodowe debaty poświęcone cyberproblemom. W ramach tych spotkań zaobserwowano ścisłą współpracę zachodzącą
między Pekinem, a Moskwą. Oba mocarstwa dążą do ustanowienia
międzynarodowej kontroli nad cyber-aktywnością. ChRL dotychczas nie zgodziła się
ze stanowiskiem USA, zgodnie z którym wypracowane w przeszłości mechanizmy
prawne takie jak Międzynarodowe Prawo Humanitarne, czy Prawo Konfliktów
Zbrojnych powinny obowiązywać również w cyberprzestrzeni. Warto odnotować, że
chińskie podejście ulega stopniowym zmianom na rzecz rosnącego zaangażowania
w ustanawianie wspólnych norm kontroli i bezpieczeństwa obowiązujących
w przestrzeni cybernetycznej.19
Wnioski
Działalność rozpoznawcza ukierunkowana na pozyskiwanie informacji
o zagrożeniach militarnych zobrazowana w informacyjnym modelu zagrożeń
militarnych nie oddaje pełnego spektrum działalności informacyjnej ChRL w procesie
przeciwdziałania powstawaniu tychże zagrożeń. Dbając o sprawny przebieg
procesu pozyskiwania informacji należy jednocześnie zadbać o ochronę własnych
możliwości rozpoznawczych przed działaniami kontr-rozpoznawczymi przeciwnika.
W procesie tym ważne są zarówno źródła informacji, jak i infrastruktura służąca ich
zdobywaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, niszczeniu i przekazywaniu do
właściwych organów decyzyjnych. Skuteczne sparaliżowanie przez przeciwnika
funkcjonowania procesu rozpoznawczego i kontr-rozpoznawczego na dowolnym
z wymienionych wyżej etapów powoduje zakłócenie i wadliwość (a nawet
destabilizację lub destrukcję) działań rozpoznawczych. Informację można
pozyskiwać, ale także wykorzystywać poprzez jej umiejętne zaimplementowanie
w systemie obronnym przeciwnika (bądź to w infrastrukturze technicznej, czy
osobowej). ChRL stworzyła unikalny system pozyskiwania informacji m.in. poprzez
korzystanie z kontaktów i ogólnej oraz specjalistycznej wiedzy członków swoich
diaspor, studentów, przedsiębiorców i naukowców rozsianych po całym świecie.
Służby informacyjne ChRL korzystają zarówno z rozpoznania osobowego, jak
i technicznego starając się na bieżąco modyfikować i udoskonalać bieżące metody
działania. W procesie twórczym bazowano zarówno na własnym bogatym
doświadczeniu historycznym, jak i wiedzy innych państw, których aktywność
rozpoznawcza począwszy od XIX wieku podlega bacznej obserwacji i analizie
ze strony chińskich służb informacyjnych. Rozpoznanie osobowe i techniczne
we współczesnych Chinach nie tylko charakteryzuje się odrębną specyfiką
wynikającą z chińskich uwarunkowań kulturowych, ale także podlega nieustannym
przeobrażeniom, których celem jest nieustanne podnoszenie efektywności
w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa
militarnego ChRL.
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Streszczenie
Chińskie działania informacyjne bazowały na guang-xi, niemniej bez wsparcie
i rozwijania zaplecza technicznego nie byłoby możliwym osiąganie znaczących
rezultatów zarówno w pierwotnym, jak i późniejszym okresie działalności. W związku
z powyższym już od zarania Komunistyczna Partia Chin sięgała do środków
technicznych, a następnie proces ten uległ nie tylko znaczącej ewolucji, ale również
stal się jednym z fundamentów aktywności informacyjnej Chińskiej Republiki
Ludowej.
Słowa klucze: chińskie działania informacyjne, Chińska Republika Ludowa
Summary
Chinese information activities were based on guang-xi, but without the support
and development of technical facilities it won’t be possible to achieve significant
results in both: the primary and later operations. Technical support become one
of the corner stone of information methodology of the People Republic of China.
Key words: chinese information operations, People Republic of China
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Tomasz BĄK
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Instytut Studiów nad Terroryzmem
DZIAŁANIA PAŃSTWA ISLAMSKIEGO (ISIS) NA BLISKIM WSCHODZIE
Wstęp
Państwo Islamskie znane również jako Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie
(ISIL),1 bądź bardziej znane wszystkim jako ISIS (Islamic State of Iraq and Syria –
Islamskie Państwo Iraku i Syrii), czy też Daesh (określenie używane przez USA,
Wielka Brytanię, Francję i inne państwa zachodniej Europy) jest w rzeczywistości
niczym innym jak salaficką organizacją terrorystyczną.2 Różne czynniki miały wpływ
na powstanie ISIS, nie był to jeden decydujący fakt, lecz na przestrzeni lat
organizacja ta gromadziła swoje siły, organizowała się w struktury by w pewnym
momencie pokazać swoją obecność. Gdy obecność ta doszła do głosu, nikt nie
spodziewał się iż będzie to aż tak wyraźny znak. Świat usłyszał o Państwie
Islamskim, które w tej chwili jest na ustach każdego. Mimo iż to tylko małe nie uznane
państwo na Bliskim Wschodzie to obawa jaką sieje na świecie jest wielka.
Konsekwencje jakie może i już stwarza ISIS są wielkie, migracje osób związanych
z tą organizacją jest okropna w skutkach, czego byliśmy świadkami we Francji oraz
jesteśmy świadkami na co dzień w innych państwach. Mimo iż członkowie Państwa
Islamskiego nie są to typowymi islamskimi terrorystami ale wyznają radykalny islam,
którego ekspansja na inne terytoria może doprowadzić do starć oraz spięć pomiędzy
Bliskim Wschodem a Europą.
Geneza powstania i historia Państwa Islamskiego
Organizacja ta powstała w 2003 roku jako odnoga Al Kaidy w Iraku. Aktywnie
uczestniczyła w wojnie partyzanckiej przeciwko siłom amerykańskim, a zamachy
przeprowadzane przez bojowników tej organizacji nakręciły spiralę wojny domowej
w latach 2006-2007. W 2006 roku ogłosiła powstanie Państwa Islamskiego Iraku.
W ciągu kolejnych lat do Islamskiego państwa Iraku dołączyło jeszcze kilka
ugrupowań a islamiści rozszerzali swoje wpływy w Iraku.3 Wkrótce potem zostało
rozbite a jego lider zginął w 2010 roku.
Reanimacja nadeszła wraz z początkiem wojny w Syrii. Dowództwo nad
organizacją przejął Abu Bakr al-Baghdadi. Od 2011 roku organizacja bardzo szybko
rozprzestrzenia się na terenie Syrii i Iraku, morduje masowo ludność,
przeciwstawiającą się jej założeniom. Bardzo częstym przypadkiem są dezercje
żołnierzy rządowych sił zbrojnych państw arabskich do szeregów państwa
Islamskiego. To głównie strach przed okrucieństwem tej organizacji powoduje, iż
wolą być w jej szeregach aniżeli walczyć z nią. 4
Lewant, oznacza obszar obejmujący Syrię, Jordanię, Liban, Izrael, Palestynę, Irak, Cypr oraz Turcję
i Egipt.
www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/Panstwo-Islamskie (pobrano 7.01.2016 r.)
3
A. Myszyn, Исламское государство Территория войны (w:) http://www.liga.net/projects/igil/
(pobrano 8.01.2016 r.)
4
M. Siekański, Historia państwa islamskiego w pigułce (w:) http://pl.blastingnews.
com/swiat/2015/06/historia-panstwa-islamskiego-w-pigulce-00457639.html (pobrano 10.02.2016 r.)
1

2
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Rysunek nr 1: terytoria objęte walkami i okupowane przez Dżihadystów z Państwa
Islamskiego

Źródło: www.niekonwencjonalnie.info

W 2013 roku Baghdadi ogłosił, że przejmuje Jabhat al-Nusrę, inną grupę, która
deklaruje wierność Al-Kaidzie. Jej lider jednak nie zgodził się na to, co doprowadziło
do rozłamu. Decydujący w tej kwestii był głos przywódcy całej Al-Kaidy, który wyklął
Państwo Islamskie i stwierdził, że nie jest częścią jego organizacji. Od tego momentu
organizacja nazwała się Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS).5
Historia związana z teraźniejszym Państwem Islamskim dotyczy pojedynczych
osób oraz końca lat 90 ubiegłego stulecia. Wszystko zaczęło się bowiem od osoby
Abu Musaba az-Zarkawiego, jordańskiego terrorysty. Został on skazany na karę
śmierci za zamachy terrorystyczne, lecz kara ta nie została wykonana ponieważ
ukrył się on w Europie po czym udał się do Afganistanu i finalnie przedostał do Iraku. 6
Był on liderem organizacji terrorystycznej Dżama’at at-Tauhid wa-al-Dżihad
uważanej za odłam Al.- Kaidy, która po roku istnienia zmieniła nazwę na Tanzim
Ka’idat al-Dżihad fi Bilad ar-Rafidajn. Inaczej mówiono o niej Al.- Kaida w Iraku.
W roku 2004 Zarkawi wypowiedział wojnę interweniującym w Iraku siłom koalicyjnym
oraz wpędził Irak w wojnę religijną. W kwietniu oraz listopadzie 2004 roku mają
miejsce dwie bitwy o Faludżę, pomiędzy siłami amerykańskimi a rebeliantami
i ekstremistami z Al.-Kaidy, których celem była kontrola nad tym miastem. Dzięki
wygranej pierwszej bitwie oraz dużych strat poniesionych przez wojska Abu Musab
az- Zarkawi zyskał wielki prestiż oraz stał się swego rodzaju bohaterem dla
organizacji terrorystycznych. W wyniku nalotów prowadzonych przez siły został on
zabity a jego następcą został Abu Abd Allah ar-Raszid al-Baghdadi.7
5

http://natemat.pl/117837,faq-panstwo-islamskie-rzadza-krajem-wiekszym-od-wielkiej-brytanii-zarabiaja
-milion-dolarow-dziennie-5-faktow-o-isis (pobrano 10.02.2016 r.)
6
T. Bąk., E. Wolska (red.): Terroryzm: słownik, Kraków 2013, s. 7
7
www.pl.blastingnews.com/swiat/2015/06/historia-panstwa-islamskiego-w-pigulce-00457639.html
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W 2006 roku nazwa organizacji zmienia się tym razem na Islamskie Państwo
w Iraku. Prowadzi ona ciągłe ataki terrorystyczne przeciw państwom stacjonującym
w Iraku a największe nasilenie przypada na lata 2006-2007, w których to za
przełomowy moment uznaje się zamach bombowy przeprowadzony w 2006 roku
przez sunnickich powstańców na szyicką świątynie. Daje to początek fali
wzajemnych aktów przemocy ze strony szyickich i sunnickich grup zbrojnych, w tym
Islamskiego Państwa w Iraku. Działanie to było swoistą prowokacją wobec szyitów,
której celem było wzbudzenie fali nienawiści. 8 W 2008 roku organizacja Raszida
al-Baghdadiego została niemalże rozbita po jego śmierci w ataku amerykańskich
wojsk.9 Kolejnym przywódcą zostaje Abu Bakr al-Baghdadi wyznawca islamu
sunnickiego. W tym czasie w Iraku ciągle trwają walki pomiędzy sunnitami
a szyitami. Rok 2011 to okres w którym amerykańskie wojska wycofywały się
z terytorium Iraku a więc możliwości kolejnych ataków oraz destabilizacji były o wiele
większe. Islamskie państwo w Iraku zapoczątkowało nową falę ataków
terrorystycznych wymierzonych w szyitów. Główną przyczyną tych działań był anty
sunnicki rząd Malikiego, irackiego premiera sprawującego w tym czasie władzę. 10
W między czasie w wielu krajach arabskich trwały protesty społeczne i zbrojne
konflikty co powodowało obalenie rządów i chaos. Wydarzenia te spowodowały
wzrost znaczenia Państwa Islamskiego. Od 2011 r. Islamskie państwo w Iraku
powiększa swoje wpływy. Destabilizacja reżimu Baszara Al-Assada w Syrii była
szansą dla organizacji Bagdadiego by dalej realizować swój cel jakim była idea
stworzenia kalifatu.11
W 2013 roku organizacja zmienia swoją nazwę na Islamskie Państwo w Iraku
i Lewancie, walcząc głównie przeciwko Asadowi, dążąc do jego obalenia
i stworzenia kalifatu islamskiego. Do walki dołączyła się również Wolna Armia Syrii,
która składała się z dezerterów armii Syryjskiej, lecz nie współpracowała z Islamskim
państwem a wręcz oba ugrupowania były sobie wrogie. Następnie ISIS rozpoczęła
walki na północy Syrii z Kurdami, oraz wypowiedziała wojnę wszystkim
chrześcijanom i muzułmanom w Syrii, podczas której przelana została krew wielu
niewinnych osób mających inne poglądy niż ISIS. 12
Nadchodzi rok 2014 a wraz z nim rozpoczyna się kolejna wojna pomiędzy ISIS
a sojuszem Wolnej Armii Syrii, Frontu Islamskiego, oraz odnogi Al-kaidy w Syrii
Dżabhat an-Nusra. Ważną datą w istnieniu Państwa Islamskiego jest 29 czerwiec
2014 r. to wtedy ISIS ogłosiło oficjalnie powstanie islamskiego ustroju politycznego
zwanego kalifatem na obszarze przez nich kontrolowanym. Na czele stanął
dotychczasowy przywódca ugrupowania Abu Bakr al-Baghdadi a nazwa kalifatu to
ostatecznie Państwo Islamskie. Mimo iż ma ono swoje własne wojsko, bank,
administrację jak zwykłe państwo, nie jest uznane przez inne państwa
współczesnego świata.13

(pobrano 11.01.2016 r.)
M. Brylew, Irak 2006-2012. Stabilizacja czy konflikt? Toruń 2013, s. 104-105
9
www.educover.pl/czasopismo/panstwo-islamskie/ (pobrano 11.01.2016 r.)
10
www.autonom.pl/?p=9509 (pobrano 11.01.2016 r.)
11
pl.blastingnews.com/swiat/2015/06/historia-panstwa-islamskiego-w-pigulce-00457639.html
(pobrano 11.01.2016 r.)
12
www.nowastrategia.org.pl/isis-nowe-islamskie-panstwo (pobrano 13.01.2016 r.)
13
www.nowastrategia.org.pl/isis-nowe-islamskie-panstwo/ (pobrano 13.01.2016 r.)
8
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Państwo Islamskie ciągle rozszerza swoje terytorium zajmując kolejne miasta
w Syrii oraz Iraku co spowodowało ostrą krytykę i działania państw zachodnich.
W odpowiedzi na zagrożenie jakie niosło rozprzestrzenianie się ISIS od sierpnia
2014 roku, USA oraz inne państwa rozpoczęły naloty na pozycję Państwa
Islamskiego na terenach Syrii. Do marca 2015 roku wegdług Pentagonu USA na
terenach Syrii i Iraku przeprowadziło 5314 nalotów w których zginęło około 7 tysięcy
terrorystów Państwa Islamskiego.14
Państwo Islamskie daje o sobie znać w Europie organizując między innymi
zorganizowane zamachy w Paryżu 13 listopada 2015 roku, w odpowiedzi na naloty
na pozycje ISIS w Syrii i Iraku.15
Obecnie Państwo Islamskie jest bardzo dobrze działającą organizacją, jego
obszar rozciąga się od przedmieść Allepo w Syrii na zachodzie, aż do Mosulu na
pn-wsch i Tikritu na płd. Państwo to kontroluje obecnie w Iraku 4 pola naftowe
w Najma, Qayara, Himreen i Ajil o wydajności wydobycia ok. 40 tys. baryłek dziennie.
Kalifat dysponuje zdobyczna nowoczesną bronią w tym czołgami abrams,
amerykańskimi haubicami M198, oraz co najmniej 2 miliardami dolarów nie licząc
przychodów z podatków nakładanych na kontrolowane terytoria.
Struktura organizacyjna Państwa Islamskiego
Każde państwo by funkcjonować musi posiadać swoje struktury organizacyjne,
jak: administracja, siły zbrojne, infrastruktura, własne prawo. By osiągnąć dobrze
skonstruowane struktury potrzeba dużo czasu by je stworzyć zwłaszcza w miejscu
gdzie toczone są ciągłe wojny oraz panuje totalny chaos. Jednym z takich państw
któremu udaje się to, jest Państwo Islamskie. Dzięki wojnie, oraz wsparciu przez
inne kraje posiada ono potężne zasoby broni, które są niezbędne w stworzeniu
i rozprzestrzenianiu się ISIS. Do sprzętu który posiadają islamscy bojownicy można
zaliczyć między innymi, czołgi, samobieżne haubice, artylerie, broń przeciwlotniczą
oraz przeciwpancerną broń automatyczną oraz podstawowe uzbrojenie każdego
żołnierza.16
Bojownicy posiadają broń a więc skutecznie mogą zajmować kolejne miasta,
kolejne obszary w celu powiększenia zasięgu Państwa Islamskiego.
Wydaje się że, ciężko jest stworzyć cokolwiek na terenach zajętych wojną,
przez terrorystów, bojowników islamskich, lecz w tym przypadku mamy do czynienia
z dość dobrze uformowanym państwem. Bowiem posiadają oni swoją flagę oraz
godło jak każde inne państwo.17

14

www.thedailybeast.com/articles/2015/03/25/u-s-ready-to-back-iran-with-airstrikes-against-isis.html
(pobrano 13.01.2016 r.)
www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zamachy-w-paryzu-podsumowanie,594420.html
(pobrano 13.01.2016 r.)
16
www.wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Panstwo-Islamskie-ma-bron-przeciwlotnicza-Te-zdjecia-maja-by
c-dowodem,wid,16992530,wiadomosc.html?ticaid=11662d (pobrano 1.02.2016 r.)
17
W. Szewko, Organizacja Kalifatu ISIS, kto jest kim, www.mpolska24.pl/ (pobrano 1.02.2016 r.)
15
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Rysunek nr 2: flaga ISIS

Źródło: http://www.nowastrategia.org.pl/znaczenie-flagi-panstwa-islamskiego-isis/

Posiadają oni również swój język urzędowy jakim jest język arabski, stolicę
w Ar-Rakka (miasto na terytorium Syrii), głowę państwa którym jest Abu Bakr alBaghdadi, wyznają religię islamu sunnickiego a ich ustrój polityczny nazywany jest
kalifatem.
System rządów idealnego, postulowanego, ale nie koniecznie rzeczywiście
realizowanego kalifatu opiera się na kilku podstawowych założeniach teoretycznych.
Po pierwsze istnienie kalifatu wynika bezpośrednio z Koranu, z jego litery
i interpretacji. Z nich też wywiedziona jest jego struktura i funkcje. Państwo islamskie
w swoim wymiarze organizacyjnym powinno opierać się na siedmiu filarach; kalifie,
jego zastępcach, dowódcy dżihadu, wymiarze sprawiedliwości, wilajatach, systemie
administracji oraz zgromadzeniu wspólnoty (Ar-Majlis Al-Ummah).18
Mimo iż ciężko jest jednoznacznie określić struktury ISIS, to wiele informacji
dostarczanych jest dzięki wydarzeniom politycznym, komentarzom w mediach,
propagandowych materiałach.19
Na czele stoi Kalif, którym w Państwie Islamskim jest Abu Bakr al-Baghdadi
i nadzoruje on „rady”.20 Posiada on również swojego zastępcę Abu Muslima
al-Turkmaniego, który według Koranu nazywany jest „wezyrem”. Posiada on
uprawnienia do zarządzania państwem w imieniu kalifa.
18

Ibidem
Ibidem
20
Każda rada stanowi odpowiednik ministerstwa zajmującego się danym obszarem tematycznym.
19
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Kolejnym elementem Państwa Islamskiego są Rady. Są to:
 Rada Szariatu;
 Rada Szury;
 Rada Wojskowa;
 Rada Bezpieczeństwa.
Rada Szariatu jest ona jedną z ważniejszych dla działania kalifatu ponieważ
rozstrzyga ona sprawy fundamentalne dla państwa w którym szariat jest
podstawowym źródłem doktrynalno-prawnym. Jej zadaniem jest również nadzór nad
innymi radami, ich działalności, a także wybór nowego kalifa w przypadku gdy
dojdzie do śmierci aktualnego kalifa.
Rada Szury, powinna się składać z osób które reprezentują muzułmanów oraz
są do dyspozycji kalifa w przypadku gdyby chciał się skonsultować w pewnych
sprawach dotyczących muzułmanów. Radą tą kieruje Abu-Arkan al-Ameri,
przykładowym jej zadaniem jest nominowanie osób na tzw. „wali” czyli gubernatorów
wilajetów, są to jednostki podziału administracyjnego w Państwie Islamskim. Rada
ta ma uprawnienia również do wyboru składu Rady Wojskowej.
Rada Wojskowa posiada swojego przewodniczącego Abu Suleimana al-Nasera
który wraz z swoimi członkami odpowiedzialnymi za dane elementy takie jak zapasy,
składy broni, specjalne oddziały, kwestie saperskie, organizuje oraz zarządza
wszelkimi operacjami na terenach Syrii i Iraku.
Następną radą jest Rada Bezpieczeństwa której przewodzi Abu-Ali al-Anbari,
jest on również zastępcą kalifa w Syrii, oraz odpowiada za wszelkie sprawy na jej
terenach. Zadaniami tej rady są między innymi ochrona kalifa w każdej kwestii,
odpowiedzialność za bezpieczeństwo organizacji, nadzór nad pracą dowódców
w danych obszarach, ochrona granic.21
Po radach występują komitety Szariatu i są bardzo ważnym elementem
organizacji. Na czele stoi Abu-Muhammad al-Aani, któremu podlegają wszyscy
wchodzący w skład komitetów szariatu na terenach wilajetów. Komitety są
stworzone w sposób hierarchiczny jednostki niższego szczebla są podległe
jednostkom wyższego szczebla. Zadaniem komitetów jest nadzorowanie
sądownictwa szaria. Ich podstawowe kompetencje to nadzór nad policją Hisba, która
rozstrzyga sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości oraz wyznaczają podstawy
dla rekrutacji, propagandy oraz mediów. Komitet Szariatu składa się z minimum
trzech osób w tym przypadku z Abu Bakr/Omar al.-Qahtani który zginął w nalocie
irackim. Elias Majari ibn Fatiha Majati, który odpowiada za wszelkie sprawy
związane z mediami oraz Omar Al-Abisi.22
Ważnym elementem strukturalnym jest Gabinet kalifa składa się z 4
podstawowych obszarów takich jak stosunki międzynarodowe, armia, organizacja
państwa, relacje z obywatelami. W skład gabinetu wchodzą Abu Salah zajmujący
się finansami, Abu Hajar al-Assafi zajmujący się koordynacją i przepływem
informacji pomiędzy wilajetami, Abu Kassem zajmujący się nadzorem oraz logistyką
dżihadystów przebywających za granicą, Abu Abdul Kadr odpowiedzialny za
zarządzanie organizacją.23

21

W. Szewko, Organizacja Kalifatu ISIS, kto jest kim, www.mpolska24.pl/ (pobrano 1.02.2016 r.)
Ibidem
23
Ibidem
22
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W Państwie Islamskim istnieje również podział administracyjny, lecz swój
własny powstały na podstawie Koranu. Terytorium ISIS podzielone jest na wilajety
czyli prowincje, te zaś dzielą się na okręgi czyli Imalahy. Osobą odpowiedzialną za
nadzór wilajetu jest wali czyli odpowiednik wojewody, zaś nad powiatem władze
sprawuję amil bądź hakim. W roku 2014 ISIS na terytorium Syrii posiadało 8
wilajetów, Homs, Aleppo, Al-Khair, Al-Barakah, Al-Badiyah, Al-Raqqa, Hama,
Damaszek a kolejne 8 na terytorium Iraku Diyala, Wilajat Południowy, Salah al-Din,
Al-Anbar, Kirkuk, Niniwa, Północny Bagdad i Bagdad. Każdy wali ma swoich
wspierających kompanów na terenie wilajetów w formie dowódcy wojska oraz
lokalnego szefa szariatu.24 Struktura okręgów jest podobna jak w wilajacie.
Państwo Islamskie jak każde inne uznające formę państwa posiada swoje
usługi publiczne oraz działalność kulturalno-oświatową. ISIS buduje swoje poparcie
społeczne poprzez pomoc biednym ludziom na ich terytorium. Idea ta wywodzi się
z Koranu i nazywa się Zakat. Każdy kto jest w posiadaniu pewnej ilości majątku musi
zapłacić raz na rok pewną część tego majątku w różnej formie, ilość ta oscyluje
w okolicach 2,5%. Na swoich obszarach Państwo Islamskie aktywnie rozdaje
żywność, ubrania, lekarstwa, benzynę, materiały piśmiennicze. Naprawiane są
drogi, oferowany jest bezpłatny transport publiczny. 25
Kolejnym elementem Państwa Islamskiego jest ustrój jaki wprowadzany jest po
zajęciu danego terytorium. Jest to tak zwana konstytucja miejska (inaczej kontrakt),
czyli wzór praw i obowiązków dla społeczeństwa w danym miejscu.
Do najważniejszych postanowień instytucjonalno-ustrojowych kontraktu
należą:
 Wszyscy ludzie są równi odnośnie co robią i tego jak się zachowują,
wszystkie rzeczy które ukrywają Allah pomoże odkryć i wtedy ukarać.
Wszyscy ludzie są wyłącznie muzułmanami, nasze prawa i osądy opierają
się na podstawie materialnych dowodów winy a nie na podstawie
niematerialnych wątpliwości;
 Wszystkie uprzednie pieniądze publiczne Safawidów należą [od tej pory] do
Imama, który będzie dzielił je i rozdawał ludziom. Wszelkie
nieposłuszeństwo spowoduje karę, wszelki rabunek lub kradzież
jakichkolwiek pieniędzy spowoduje karę według prawa Sharia, zarówno
w prawie gospodarczym jak i cywilnym, będziemy obcinali ręce. Członkowie
gangów oraz rabusie będą uznawani za wrogów, którzy będą zwalczani
i zabijani;
 Żadnej dyskusji z obecnymi zarządzeniami, nasza droga jest jasna, wszyscy
otrzymają łaskę jeśli są niewinni, w handlu zabroniona jest [sprzedaż] wina,
narkotyków i papierosów wszelkich typów;
 Wszelcy okazujący skruchę [przedstawiciele] armii, policji i instytucji
rządowych są mile widziani. Przygotowaliśmy dla nich specjalne strefy do
nauki ale muszą zaakceptować nasze warunki. Wszyscy stawiający opór
będą zabijani zob. hadith Muhamed, “kto nie jest muzułmaninem musi
zostać zabity”;

24
25

Ibidem
Ibidem
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 Zakazuje się wszelkich spotkań, zebrań, znaków, konferencji, żadnego
posiadania broni zob. hadith Muhamed; „zabij tych którzy chcą wprowadzić
podziały wśród was”;
 Wszystkie świątynie szyitów, Mazary, zostaną zniszczone;
 Kobiety, siostry miejcie wstyd, musicie ubierać się w jilbab, pozostawajcie
w domu, nie ma mowy żebyście wychodziły z domu za wyjątkiem pilnej
potrzeby, musicie zachowywać się tak jak kobiety Muhammada [Mahometa].
Wyjątkiem była stolica ISIS Ar-Rakk w której nie ustanowiono konstytucji
miejskiej lecz 4 dekrety administracyjne które dotyczą zachowania kobiet oraz ich
ubioru, zakazów sprzedaży muzyki oraz papierosów i nakazu modlitwy.
Dekrety te przedstawione są oczywiście w dłuższej formie i szczegółowo
opisane. W ramach nadzoru nad tymi elementami istnieje policja Hisba, która
w przypadku nie podporządkowania się im wymierza odpowiednią sprawiedliwość. 26
Na terytoriach zajętych (Raqqa Mosul, Halab) został wydany również
jednobrzmiący zbiór zasad; kontrakt dla chrześcijan.
Zasady te są następujące: „Życie, mienie, miejsca kultu i ich potomków na
całym obszarze będą bezpieczne, ich kościoły nie zostaną zniszczone, ich własność
nie będzie zmniejszona, nie będą zobowiązani do porzucenia wiary (tj. konwersji na
Islam) i żaden z nich nie ucierpi. Pod następującymi warunkami:
 Nie wolno im budować nowych kościołów, klasztorów, i miejsc ascezy
w mieście, nie wolno naprawiać uszkodzonych;
 Nie wolno im pokazać otwarcie krzyża i ich świętej księgi (Biblii) w miejscach
publicznych [wśród muzułmanów] oraz nie wolno im używać głośników
podczas swoich ceremonii;
 Po to by muzułmanie nie mogli usłyszeć ich świętej księgi (Biblii) i ich
przemówień, wszelka działalność religijna musi odbywać się w kościele;
 Nie wolno im prowadzić działań, które będą prowadzić do wrogości wobec
Państwa Islamskiego: takie jak szpiegowanie, poszukiwanie jakichkolwiek
informacji o Państwie Islamskim, pomagać wrogom Państwa Islamskiego:
ukrywać wrogów Państwa Islamskiego, porywać muzułmanów itp. jeśli ktoś
wie o tym, powinien dostarczyć informacje do [władz] Państwa Islamskiego;
 Muszą zgodzić się na wyeliminowanie wszelkich form kultu, które pojawią
się na zewnątrz kościoła;
 Nie mogą zabraniać nikomu z chrześcijan przejścia na Islam, jeśli zechce;
 Nie wolno im obrażać, deprecjonować Islamu i muzułmanów, oraz potępiać
nauczania Islamu;
 Dla tych którzy wyrośli ponad nich, muszą zapłacić jizya (podatek), ci, którzy
są bogaci powinni płacić 4 złote dinary (dinar złota stosowany w kupnie
i sprzedaży, o wadze 4,25 g), ci o średnich dochodach powinni zapłacić 2
złote dinary, a ludzie biedni wśród nich 1 złoty dinar. Nie powinni ukrywać
swojego bogactwa, będą musieli płacić [jizya] 2 razy w roku;
 Nie wolno im mieć broni;
 Nie wolno sprzedawać świń i alkoholu muzułmanom na rynku i pić
w miejscach publicznych;
 Jeśli naruszą ten kontrakt, cmentarz zostanie im zapewniony, jak może być;
26

Ibidem
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 Powinni ubierać się przyzwoicie, kupować lub sprzedawać zgodnie
z zasadami Państwa Islamskiego.”27
Państwo Islamskie posiada w planach nawet wybijanie swoich własnych monet
które miały wyglądać jak monety używane w 7 wieku przez kalifat Umajjadów, które
miały by wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.
Rysunek nr 3: wzór monet Państwa Islamskiego

Źródło: www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/middle-east/article24776572.
html

Według Financial Action Task Force organizacji międzyrządowej, założonej
w 1989 roku z inicjatywy grupy G7 do opracowania polityki na rzecz walki z praniem
brudnych pieniędzy, ISIS posiada pięć podstawowych źródeł pozyskiwania
pieniędzy a są to:
 wpływy z okupacji terytorium (kontrola nad bankami, ropą naftową, gazu,
rabunki wszelkich dóbr);
 porwania dla okupu;
 darowizny z Arabii Saudyjskiej w przebraniu akcji humanitarnej;
 materiały osób włączających się do ISIS;
 pozyskiwanie funduszy poprzez nowoczesne sieci komunikacyjne. 28
Działania Państwa Islamskiego w krajach Bliskiego Wschodu
Mówiąc o Państwie Islamskim musimy pamiętać, że to nie tylko kwestia Syrii
i Iraku, choć tam skupia ono swoje siły oraz tworzy kalifat, lecz podejmuje działania
również w innych państwach. Nie organizuje ono tam co prawda kalifatu choć
posiada tam niewielkie opanowane tereny oraz bojowników. ISIS twierdzi iż posiada
władzę nad wszystkimi muzułmanami na świecie, w pewnym sensie to prawda

27
28

Ibidem
FATF REPORT, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL),
February 2015 (w:) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terroristorganisation-ISIL.pdf (pobrano 1.02.2016 r.)

108
____________________________________________________________________

ponieważ wielu muzułmanów wyznaje poglądy podobne do ISIS i sukcesywnie
dołącza się do nich, gromadząc się w innych krajach.29
ISIS posiada swoje oddziały między innymi w Libii, Egipcie (półwysep Synaj),
Arabii Saudyjskiej, Jemenie, Algierii, Afganistanie, Pakistanie, Nigerii. Syria i Irak
jest w większości kontrolowane przez Państwo Islamskie, zaś w wyżej
wymienionych państwach nie posiada znacznej władzy. Jedyne kontrolowane
skrawki terytorium znajdują się w Synaju, Afganistanie, Libanie, Jordanii, Turcji
i Izraelu, lecz nie posiadają oficjalnych oddziałów na tych obszarach. 30
W Libii ISIS kontroluje spory obszar przy granicy z morzem śródziemnym. Są
to miasta Sirte, Harawa, Bin Jawad, Nofaliya i prowadzi walki z libańską armią
o kolejne obszary, która skutecznie broni swoich miast przed ekspansją ISIS.
Kolejnym obszarem, na którym bojownicy ISIS prowadzą walki jest półwysep Synaj.
Szacuje się iż jest ich tam około 1000 do 2000 a głównym celem ich działania jest
stworzenie na Synaju kolejnego wilajetu. Bojownicy wysadzają tam w powietrze
domy i przeprowadzają masowe egzekucje tych, którzy nie chcą uznać ich
zwierzchnictwa. Nie zabrakło również bojowników ISIS w Strefie Gazy. Nazywają się
Islamskim Państwem w Gazie. Na terytorium Afganistanu tworzony jest wilajet
o nazwie Chorasan, a wioski w kilku rejonach wschodnich prowincji Afganistanu
zostały przecjete przez ISIS. Utworzenie tego wilajetu ogłosił oficjalnie rzecznik ISIS
Abu Muhammad al-Adnani. Utrzymanie swoich bojowników na tym terytorium nie
jest takie łatwe gdyż ISIS musi się mierzyć z poważnym oporem na tym terytorium
zarówno ze strony Talibów, al-Kaidy oraz afgańskiej armii i policji. Państwo Islamskie
duże nadzieje pokłada w Arabii Saudyjskiej, które zamierza wykorzystywać jako
bazę wsparcia w przyszłości.31
Kolejne państwa i kolejni bojownicy okazują wierność ISIS. Ich aktywna
obecność odnotowywana jest również w Jemenie, Maroku, Algierii oraz na
Kaukazie. Niedawno rzecznik ISIS ogłosiła nową prowincję Kaukazu wilajet
al-Qawqaz pod kierownictwem Rustam Asildarov.
Mówiąc o rozprzestrzenianiu się Państwa Islamskiego warto przywołać
chronologie najważniejszych wydarzeń związanych z ta organizacją zwłaszcza od
momentu oficjalnego ogłoszenia powstania kalifatu.
Czerwiec 2014 rok
Państwo islamskie ogłasza powstanie kalifatu, na czele z liderem ugrupowania
Abu Bakr al-Baghdadim.
Lipiec 2014 rok
Liczne doniesienia, płynące z zajętych przez Państwo Islamskie terenów Syrii
i Iraku wskazują, że władze Kalifatu organizują tam regularny pobór do jego sił
zbrojnych. Według tych informacji, przymusowemu wcieleniu do oddziałów API 32
podlegają sunniccy mężczyźni między 16 a 40 rokiem życia. Na podstawie
dostępnych danych statystycznych, liczebność nowo sformowanych w ten sposób
jednostek może sięgać od 80 tys. do nawet 140 tys. bojowników. 33
29

www.english.al-akhbar.com/node/20378 (pobrano 2.02.2016 r.)
H. Gambhir, ISIS GLOBAL INTSUM, (w:) http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS
%20INTSUM_Final.pdf (pobrano 2.02.2016 r.)
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API – Armia Państwa Islamskiego
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T. Otłowski, Wojna z Kalifatem: armia panstwa islamskiego, (w) http://bliskiwschod.pl/2014/11/wojnaz-kalifatem-armia-panstwa-islamskiego/ (pobrano 6.02.2016 r.)
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08 sierpnia 2014 rok
Rozpoczyna się Międzynarodowa interwencja przeciwko Państwu Islamskiemu
pod przywództwem USA. Polegała ona pierwotnie na prowadzeniu operacji przez
amerykańskie lotnictwo na cele ISIS w Syrii i Iraku, a potem na poszerzaniu koalicji
międzynarodowej, w skład której weszło około 60 państw – zarówno zachodnich
(poza USA, m.in. Australia, Wielka Brytania i Francja), jak i arabskich (w tym: Libia,
Jordania, Arabia Saudyjska, czy Egipt). Ponadto część państw dostarczała broń
kurdyjskim siłom walczącym z Państwem Islamskim. Równocześnie, zarówno
państwa zachodnie, jak i arabskie, prowadziły operacje humanitarne na rzecz
uchodźców.34
16 września 2014 rok
Stany Zjednoczone w wyniku nalotów powietrznych zadają poważne straty
Państwu Islamskiemu. USA od sierpnia przeprowadziło ponad 160 nalotów na
terytorium Iraku.35
19 września 2014 rok
Pałac Elizejski potwierdził operację z udziałem stacjonujących we francuskiej
bazie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich samolotów myśliwskich Rafael. Celem
nalotu były magazyny islamskich terrorystów ze sprzętem, amunicją i paliwem.
Według źródeł w Paryżu, wkrótce można się spodziewać podobnych operacji
z udziałem samolotów brytyjskich i australijskich, które wylądowały we francuskiej
bazie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.36
23 września 2014 rok
Siły zbrojne USA przystąpiły do wykonywania uderzeń z powietrza na pozycje
ISIS na terenie Syrii. Poinformował o tym oficjalny przedstawiciel Pentagonu,
wiceadmirał John Kirby.37
06 październik 2014 rok
Syria: W mieście Al-Hasaka w wyniku eksplozji dwóch samochodów – pułapek
na granicznym punkcie kontrolnym zginęło 30 osób. Zamachu dokonali członkowie
ISIS.38
27 październik 2014 rok
W Syria bojownicy Państwa Islamskiego zastrzelili porwanego wcześniej
rosyjskiego inżyniera.39
3 stycznia 2015 rok
Bojownicy "państwa Islamskiego" spalili żywcem jordańskiego pilota Mauza
Yousef al-Kasaba, który został zestrzelony przez terrorystów nad syryjskim miastem
Raqqa w grudniu 2014 roku. Na wideo, które rozpowszechnione zostało w Sieci,
widać, jak lotnik został oblany benzyną, zamknięty w klatce i podpalony. Mauza
Yousef al-Kasaba stał się pierwszym pilotem koalicji antyterrorystycznej, który
znalazł się w niewoli terrorystów. Król Jordanii Abdullah II potwierdził męczeńską
34

Globalna wojna z terroryzmem (w:) http://biznesalert.pl/polska-wesprze-koalicje-przeciwko-panstwuislamskiemu/ (pobrano 9.02.2016)
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США завдали ударів за новим планом боротьби з ІД, (w:) http://www.bbc.com/
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36
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(pobrano 9.02.2016 r.)
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śmierć pilota na swojej stronie na Twitterze. Jordańska telewizja państwowa
poinformowała, że pilot zginął 3 stycznia. 40
Luty 2015 rok
Na trwającym 29 minut nagraniu zamaskowany mężczyzna z ISIS z pistoletem
w dłoni mówi, że chrześcijanie muszą przejść na islam lub zapłacić specjalny
podatek, o którym jest mowa w Koranie. Wideo przedstawia leżące na plaży ciała co
najmniej 12 mężczyzn, ubranych w pomarańczowe kombinezony. Zakładnicy ci
zostali ścięci. Na innym ujęciu pokazano zwłoki 16 mężczyzn zastrzelonych na
pustyni na południu kraju. ISIS twierdzi, że są to członkowie "wrogiego kościoła
etiopskiego". Nie jest jasne, kiedy chrześcijanie zostali porwani. W połowie lutego
ISIS rozpowszechniło podobne nagranie pokazujące ścięcie 21 osób, głównie
egipskich chrześcijan, czyli Koptów, na plaży pod Trypolisem. Było to jedno
z pierwszych nagrań wideo, z egzekucją przeprowadzoną przez bojowników ISIS,
które zarejestrowano poza głównym obszarem działalności dżihadystów w Syrii
i Iraku.41
23 luty 2015 rok
Francuski lotniskowiec o napędzie atomowym „Charles de Gaulle” włączony
został do walki międzynarodowej koalicji z Państwem Islamskim w Iraku. Myśliwce
dotrą z lotniskowca do celów nad Irakiem w ciągu półtorej godziny, dwa razy krócej
niż z francuskiej bazy lotniczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od połowy
września 2014 roku francuskie myśliwce wykonały ok. stu misji zwiadowczych
i wspierały siły irackie i kurdyjskie w walce z dżihadystami z Państwa Islamskiego. 42
12 czerwiec 2015 rok
Jednym ze sprawców zamachu terrorystycznego, do którego doszło w mieście
Badżi w Iraku, był pochodzący z Polski zwolennik tzw. Państwa Islamskiego. Według
ustaleń dziennikarzy, osobnik zidentyfikowany jako Jacek S. do 2005 roku mieszkał
w województwie pomorskim w rejonie miejscowości Miastko. W roku 2005
wyemigrował do Niemiec i uzyskał obywatelstwo Niemieckiej Republiki Federalnej.
Zamachu samobójczego, którego celem była rafineria ropy naftowej, dokonał 12
czerwca wraz z terrorystami pochodzącymi z Europy oraz Kuwejtu i Palestyny.
W wyniku zamachu śmierć poniosło jedenaście osób, a dwadzieścia siedem zostało
rannych.43
26 czerwiec 2015 rok
Bojownicy ISIS wzięli na siebie odpowiedzialność za zamach w hotelu
w Tunisie. Liczba zabitych w wyniku zamachu w Tunisie wyniosła 39 osób.44
06 sierpień 2015 rok
6 sierpnia, w mieście Abha w Arabii Saudyjskiej podczas modlitwy w meczecie
doszło do wybuchu. Zamachu dokonał zamachowiec samobójca.Według wstępnych
danych, wszyscy zabici byli przedstawicielami sił specjalnych Arabii Saudyjskiej,

Терористи ІДІЛ спалили живцем полоненого йорданського пілота (w:) http://tsn.ua/svit/teroristiidil-spalili-zhivcem-polonenogo-yordanskogo-pilota-406981.html (pobrano 9.02.2016 r.)
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które znajdowały się w kościele podczas nabożeństwa. ISIS wzięło na siebie
odpowiedzialność za ten atak.45
12 wrzesień 2015 rok
Premier Australii Tony Abbott ujawnił, że samoloty lotnictwa australijskiego
dokonały pierwszego ataku na pozycje Państwa Islamskiego w Syrii. W nalotach
wzięły udział samoloty typu Super Hornet, Wedgetail i KC-30A. W operacjach
wojskowych przeciwko IS uczestniczy także 400 australijskich żołnierzy. Koalicja,
której przewodzą Stany Zjednoczone, według komunikatu dowództwa
operacyjnego, dokonała w tym dniu 22 ataków powietrznych przeciwko siłom
wojskowym IS w Iraku i trzech w Syrii, niszcząc pojazdy bojowe i zadając straty
zgrupowaniom bojowym nieprzyjaciela. W Syrii celem ataków powietrznych koalicji
były także kontrolowany przez ISIS ropociąg i zbiorniki ropy naftowej w pobliżu
miejscowości Abu Kamal.46
27 wrzesień 2015 rok
Francja rozpoczęła pierwsze uderzenia lotnictwa przeciwko bojowników
„Państwa Islamskiego” w Syrii. Podkreślono, że Francja będzie uderzac każdo
razowo, gdy jej bezpieczeństwo narodowe będzie zagrożone. 47
30 wrzesień 2015 rok
Rosja przystąpiła do przeprowadzenia operacji powietrznej z zastosowaniem
punktowych ataków na pozycje "państwa Islamskiego" w Syrii, po tym jak prezydent
Syrii Baszar Asad zwrócił się do Rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o pomoc
wojskową w walce z "Islamskim państwem".48
10 październik 2015 rok
W Turcji podczas „marszu pokoju” doszło do ataku terrorystycznego
dokonanego przez samobójców, w wyniku którego zginęły 102 osoby. Rząd Turcji
oskarża o dokonanie zamachu ISIS, mimo że żadna grupa nie przyznała się do
odpowiedzialności za dokonanie tego zamachu.49
01 listopad 2015 rok
Bojownicy Państwa Islamskiego w Syrii przejęli kontrolę nad miastem Mahin
w prowincji Hims po ataku na siły rządowe w tym regionie. W efekcie dżihadyści
zbliżyli się na odległość 20 kilometrów od głównej trasy łączącej Damaszek
z miastem Hims, stolicą prowincji o tej samej nazwie. Trasa ta biegnie dalej do miast
w północnej Syrii. Według tego źródła w starciu z ISIS zginęło i zostało rannych
łącznie 50 żołnierzy sił rządowych. Do potyczek doszło także na przedmieściach
pobliskiego miasta Sadad, w którym większość stanowią syryjscy chrześcijanie. 50

Смертник "Ісламської держави" підірвав себе в мечеті Саудівської Аравії, загинуло
щонайменше 15 людей, (w) http://espreso.tv/news/2015/08/07/smertnyk_quotislamskoyi_derzha
vyquot_pidirvav_sebe_v_mecheti_saudivskoyi_araviyi__zagynulo_schonaymenshe_15_lyudey
(pobrano 9.02.2016 r.)
46
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-panstwo-islamskie/newsy/news-pierwszy-atak-australijskiego-lotnic
twa-na-pozycje-is-w-syri,nId,1884572 (pobrano 9.2016 r.)
47
Франція почала бомбардувати позиції ісламістів у Сирії (w:) http://tsn.ua/svit/franciya-pochalabombarduvati-poziciyi-islamistiv-u-siriyi-501538.html (pobrano 9.02.2016 r.)
48
Операция российских Воздушно-космических сил в Сирии (w:) http://ria.ru/info
grafika/20151112/1319261719.html (pobrano 16.02.2016 r.)
49
Як діє і де бере гроші "Ісламська держава"? (w:) http://www.bbc.com/ukrainian/politics
/2015/11/151117_is_terror_vj_attacks_it (pobrano 16.02.2016 r.)
50
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/panstwo-islamskie-przejelo-kontrole-nad-miastem-mahin-w-syrii/pen7ft
(pobrano 4.11.2015 r.)
45

112
____________________________________________________________________

04 listopad 2015 rok
Co najmniej dziesięć osób zostało rannych w budynku policji w egipskim
centrum administracyjnym Północnego Synaju – El-Arish. Doszło tam do wybuchu
samochodu pułapki. Ofiarami tego zamachu jest co najmniej sześć osób, a dziesięć
zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wzięli na siebie bojownicy egipskiego
skrzydła ISIS.51
12 listopad 2015 rok
ISIS opublikował w internecie film z pogróżkami o zagrożeniu w najbliższym
czasie przeprowadzeniem zamachów przeciwko Rosji. Niektóre zachodnie służby
wywiadowcze podejrzewają, że to właśnie ISIS ponosi odpowiedzialność za
katasrofę rosyjskiego samolotu A-321 w Egipcie 31 października.52
13 listopad 2015 rok
Seria zamachów w Paryżu.
Około 21.20 Pierwsza eksplozja w sąsiedztwie stadionu Stade de France, na
którym trwa mecz towarzyski Francja – Niemcy. Dwie minuty później rozlega się
kolejna eksplozja. Ofiary tych dwóch ataków to zamachowcy samobójcy.
Ok. 21.25 W X dzielnicy Paryża (na rogu ulic Alibert i Bichat) napastnicy
strzelają do gości siedzących na zewnątrz dwóch restauracji: „Le Petit Cambodge”
i „Le Carillon”. Ginie około 14 osób. Około 20 jest rannych.
Ok. 21.35 W XI dzielnicy, w pobliżu placu Republiki, atak na pizzerię „La Casa
Nostra”. Napastnicy oddają serię strzałów, zabijając pięć osób. Rannych jest 16
osób, w tym osiem ciężko.
Ok. 21.43 Również w XI dzielnicy napastnicy otwierają ogień przed restauracją
na ulicy Charonne, zabijając 19 osób siedzących na zewnątrz lokalu. Rannych jest
17 osób, w tym 12 ciężko.
Ok. 21.43 Odgłos eksplozji przed barem w okolicach Place de la Nation. Nikt
nie odniósł obrażeń, zginął jeden terrorysta.
21.50 W sali koncertowej Bataclan przy Boulevard Voltaire około 1500 osób
słucha koncertu amerykańskiej grupy rockowej Eagles of Death Metal. Czterech
terrorystów – według kilku relacji krzycząc „Allah Akbar” – otwiera do nich ogień.
Strzelają do leżących na ziemi. Po pewnym czasie policja rozpoczyna odbijanie
zakładników. Strzelanina trwa do około 22.20. Ginie ponad 80 osób; różne źródła
informują o liczbie od 82 do 85 zabitych.
Ok. 21.55 Kolejny wybuch w rejonie stadionu Stade de France, tym razem
przed restauracją McDonald's. Ginie jedna osoba i zamachowiec samobójca.
14 listopad 2015 rok
Od godz. 00.20 przez około pół godziny Siły bezpieczeństwa prowadzą
operację odbijania zakładników w sali Bataclan. Ginie czterech napastników – trzech
z nich, detonując ładunki wybuchowe, które mieli na sobie. Według danych z soboty
rano, w sali Bataclan giną 82 osoby.
Ok. 04.30 Policja informuje, że w zamachach zginęło ośmiu terrorystów,
siedmiu z nich to zamachowcy samobójcy.
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Od rana w sobotę zamknięte są w Paryżu instytucje publiczne, w tym szkoły,
uczelnie, biblioteki, hale targowe, pływalnie, a także muzea i największe atrakcje
turystyczne.
Ok. 11.50 Państwo Islamskie publikuje oświadczenie, w którym bierze na siebie
odpowiedzialność za zamachy. Dżihadyści ostrzegają, że Francja pozostanie
jednym z ich głównych celów do momentu, aż jej władze zrezygnują
z dotychczasowej polityki.53
15 listopad 2015 rok
Władze USA wraz z Francją zamierzają zintensyfikować naloty na pozycje
"Państwa Islamskiego" w Syrii i Iraku. Oświadczenie takie złożył na szczycie G20
w Antalya zastępca doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Ben
Rhodes, komentując zamachy w Paryżu. 54
24 listopad 2015 rok
Poinformowano, że grupa bojowników, w składzie których byli samobójcy,
zaatakowała hotel Swiss Inn w Egipskim El-Arish na północy Synaju. Ofiarami ataku
stało się czterech egipcjan: sędzia, dwóch policjantów i cywil. Ponadto 14 osób,
w tym dwóch sędziów, zostały ranne. Bojownicy ISIS wzięli na siebie
odpowiedzialność za atak na ten hotel. Podkreślono, że to właśnie oni stoją za
większością ataków i zamachów, dokonywanych w Egipcie.55
26 listopad 2015 rok
ISIS przyznała się do ataku na odwiedzających szyicki meczet w północnym
Bangladeszu, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Zamachu
dokonano podczas wieczornej modlitwy w czwartek, dzień po tym, jak policja
zastrzeliła kluczowego działacza ISIS e tym państwie. 56
01 grudzień 2015 rok
Niemiecki rząd zatwierdził poparcie dla walki z ISIS w Syrii. Ministerstwo obrony
narodowej proponuje skierować do regionu samoloty wywiadowcze "Tornado",
morską fregatę i 1200 wojskowych. Jednak niemieccy wojskowi nie będą brać
udziału bezpośrednio w działaniach bojowych. Niemcy postanowiły przyłączyć się
do walki z ISIS po apelu prezydenta Francji Francois Hollandea.57
02 grudzień 2015 rok
W środę dwóch napastników otworzyło ogień do kilkuset ludzi zgromadzonych
na przyjęciu świątecznym w Inland Regional Center, stanowym ośrodku pomocy
niepełnosprawnym. Zginęło 14 osób, a 21 zostało rannych, w tym dwóch
policjantów. Dwie ranione osoby są w stanie krytycznym. Napastnicy zostali zabici
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w policyjnej obławie. Para, która dokonała ataku – Tashfeen Malik i Syed Farook to
zwolennicy Państwa Islamskiego.58
03 grudzień 2015 rok
Brytyjska Izba Gmin, po burzliwej i długiej dyskusji, dała zielone światło do
rozpoczęcia nalotów w Syrii. Stosunek głosów wynosił 397 do 223. Punktem
zwrotnym podczas debaty było przemówienie Hilary'ego Benna z Partii Pracy. - Rzeź
w Paryżu pokazała zagrożenie, z jakim się mierzymy. To mógł być Londyn, Glasgow,
Leeds, Birmingham – i wciąż może być. Oni nami gardzą. Gardzą naszymi
wartościami – mówił Benn, wywołując oklaski. Już 57 minut po podjęciu decyzji
pierwsze samoloty Tornado Royal Air Force poderwały się z brytyjskiej bazy na
Cyprze i zaczęły naloty.59
07 grudzień 2015 rok
Prezydent USA Barack Obama wystąpił z 13-minutowym odezwą do narodu,
w której oświadczył, że zagrożenie terroryzmem w ostatnich latach przeszło w nową
fazę, obiecując, że ISIS zostanie zniszczone. 60
Zagrożenie dla Europy
Państwo Islamskie opublikowało film propagandowy, w którym znów straszy
kraje walczące z ISIS. Wśród wymienionych wrogów znalazła się Polska. Islamiści
grożą kolejnymi zamachami. Straszą przede wszystkim Iran, Turcję i Rosję. Dostaje
się także niemal wszystkim innym państwom, które walczą lub popierają naloty na
Państwo Islamskie. Kraje, w których obecnie poziom zagrożenia terrorystycznego
jest najwyższy to Tunezja, Francja, Belgia, Szwecja. Odwiedzając te państwa trzeba
być szczególnie uważnym.
Państwo Islamskie w filmie mówi też o tym, że jest tolerancyjne (pokazując przy
tym zdjęcia m.in. czarnoskórych bojowników), ale tylko wobec wyznawców Allaha.
Islamiści ostrzegają swoich przeciwników, że walka z nimi będzie kosztować
z każdym rokiem coraz więcej. ISIS przedstawia listę krajów, które są w koalicji
przeciw Państwu Islamskiemu i grozi im „spłonięciem na wzgórzach śmierci”.
Państwo Islamskie zmienia w Europie taktykę: do poszczególnych państw mają
być wysyłani terroryści niebędący ich obywatelami. Są oni trudniejsi do wykrycia dla
miejscowych służb. Dotychczas zmorą dla europejskich organów zwalczających
terroryzm spod znaku dżihadu byli muzułmanie zradykalizowani, ale równocześnie
świetnie zintegrowani z miejscową społecznością, urodzeni w krajach UE, niczym
nieodróżniający się od innych mieszkańców i ukrywający swój radykalizm. Ten zaś
brał się najczęściej z indoktrynacji przez internet, której siły i skuteczności służby
początkowo nie doceniały.
Później pojawił się kolejny typ zagrożenia: młodzi obywatele niektórych państw
członkowskich UE wyjeżdżający, by walczyć po stronie islamistów w Afganistanie,
Iraku, a zwłaszcza w Syrii. Przechodzą tam indoktrynację ideologiczną
i przeszkolenie wojskowe. Po powrocie do swoich europejskich państw to idealni
kandydaci na zamachowców.
58

http://wyborcza.pl/1,75477,19298504,obama-po-strzelaninie-w-kalifornii-jestesmy-amerykanami-nie.
html (pobrano 7.02.2016 r.)
59
http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/wydarzenia-na-swiecie-terrorysci-chca-obciac-glowe-putinowi-cam
eron-zaczal-bombardowac-isis_740480.html (pobrano 9.02.2016 r.)
60
Екстремістське угруповання «Ісламська держава» буде знищене – Обама у зверненні до нації,
(w:) http://www.radiosvoboda.org/content/news/27411064.html (pobrano 7.02.2016 r.)

115
____________________________________________________________________

W szeregach ISIS w Syrii i Iraku walczą dziś już setki a może i tysiące
Europejczyków.
Służby starają się wychwytywać wszystkich, którzy wracają do Europy, by
poddać ich szczególnej obserwacji.
Radykałowie islamscy zorientowali się, że służby poszczególnych krajów
europejskich mają już niezłe rozeznanie w tym, co dzieje się na ich własnym
terytorium i kto może tu stanowić zagrożenie. Organizatorzy dżihadu w Europie
zauważyli jednak również, że tutejsze służby nie wymieniają między sobą informacji
na ten temat wystarczająco szybko i skutecznie. Jeżeli np. do Francji wjedzie
potencjalnie niebezpieczny obywatel francuski, to miejscowe służby niemal na
pewno natychmiast się nim "zaopiekują". Jeżeli jednak będzie to obywatel innego
kraju, może on łatwiej prześliznąć się przez oczka sieci. Stajemy być może przed
zagrożeniem ze strony "terrorystów wędrownych", którzy mogą się pojawić
wszędzie, ale właśnie nie w swoim kraju zamieszkania. 61
Zakończenie
Zagrożenie jakie wygenerowało powstanie i funkcjonowanie Państwa
Islamskiego jest dziś bardzo poważne. Dlatego też wszystkie państwa europejskie
zarówno te będące członkami Unii Europejskiej, jak i pozostałe, powinny
skonsolidować swoje wysiłki w skutecznej walce z tym zagrożeniem.
Tylko wzajemna współpraca, również z USA i innymi państwami może
doprowadzić do osiągnięcia celu jakim jest likwidacja Państwa Islamskiego,
zakończenie wojny w Syrii i stabilizacja w Iraku oraz innych państwach Bliskiego
Wschodu. Wymagać to będzie jednak wielkiego wysiłku i zaangażowania, które
może potrwać nawet kilka najbliższych lat.
Streszczenie
W prezentowanym artykule ukazane zostały działania Państwa Islamskiego
(ISIS) na Bliskim Wschodzie. Walka z tą organizacją jest jednym z głównych wyzwań
dla Unii Europejskiej oraz innych państw. Aby takie działania mogły przynieść
sukces istotna jest międzynarodowa współpraca. W artykule przedstawiono genezę
i historię powstania Państwa Islamskiego, jego organizację oraz chronologię
prowadzonych działań na Bliskim Wschodzie, począwszy od dnia ogłoszenia
powstania Kalifatu. Autor zwraca szczególną uwagę na zagrożenia jakie działalność
tej organizacji niesie za sobą dla państw europejskich.
Słowa klucze: Państwo Islamskie, Kalifat, bezpieczeństwo, terroryzm,
Summary
This article describes the activity of the Islamic State (ISIS) in the Middle East.
The fight against this organization is one of key challenges for the European Union
and other countries. International cooperation is significant to achieve success in this
field. The article presents the genesis and the history of setting up the Islamic State,
its structural organization and the chronological sequence of activity in the Middle
East – since the day when Caliphate has been established. The author in particular
indicates the threats that ISIS’s activity brings against European countries.
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Ewa WOLSKA-LIŚKIEWICZ
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Instytut Studiów nad Terroryzmem
CZECZEŃSKIE WSPARCIE DLA WOJSK UKRAIŃSKICH.
BATALION IM. DŻOHARA DUDAJEWA
Wstęp
Od czasu śmierci Doku Umarowa początkiem 2014 r. działalność Emiratu
Kaukaskiego coraz szybciej dogasa. Jego następca Ali Abu Muhammad zginął 19
kwietnia 2015 r. Kilka miesięcy później, w dniu 11 sierpnia 2015 r. organizacja
straciła trzech liderów, w tym kolejnego dowódcę – Abu Usmana Gimrińskiego.
Obecnie najwięcej mudżahedinów kaukaskich zaangażowanych jest w walkach
w Syrii, zarówno w ramach Państwa Islamskiego, jak i przeciwko niemu. 1
O ile o Kaukazczykach z IS walczących pod dowództwem Abu Umara
al-Sziszaniego dosyć często w mediach pojawiały sie informacje, to o Czeczenach
stanowiących wsparcie dla sił ukraińskich niezwykle rzadko ukazywały się chociażby
wzmianki.2 Celem tego artykułu będzie więc przybliżenie działalności
Międzynarodowego Ochotniczego Batalionu Pokojowego im. Dżohara Dudajewa.
Międzynarodowy Ochotniczy Batalion Pokojowy im. Dżohara Dudajewa
Generał brygady Isa Munaev był dowódcą Międzynarodowego Ochotniczego
Batalionu Pokojowego im. Dżohara Dudajewa, który stworzył wiosną 2014 roku.
Urodzony 20 maja 1965 w miejscowości Yandi-Kotar (Nut), w dzielnicy
Achkhoy-Martan w Czeczenii. Należy do tejpu Галай. Około 1977 r. jego rodzina
przeniosła się do miejscowości Алхан-кала. Był pułkownikiem policji z Groznego,
a w pierwszej kampanii czeczeńskiej dowodził 1. Batalionem Szturmowym im. Лемы
Мунаева.
W latach 1999-2000 został wyznaczony przez Maschadowa na dowódcę
obrony Groznego. Niektóre rosyjskojęzyczne serwisy (news.ru) błędnie podawały,
że zginął w dniu 1 października 2000 roku, w trakcie walk w dzielnicy
Stapropromyslovskiej w Groznym. Początkiem 2001 roku, dekretem Maschadowa,
został mianowany dowódcą południowo-zachodniego sektora obrony państwa.
W roku 2007 nie poparł (tak jak i chociażby inny komendant polowy Sultan
Arsayev) inicjatywy Doku Umarowa dotyczącej utworzenia Emiratu Kaukaskiego
i porzucenia idei niepodległej Czeczenii na rzecz kalifatu kaukaskiego. Musaev
wyraził wtedy poparcie dla Zakajeva, określając działania Umarowa jako sabotaż
kwestii wyzwolenia Iczkerii.3 Wyjechał z kraju około 2008 r. i ostatnimi laty przebywał
w Danii.
Na emigracji włączył się w działalność organizacji "Свободный Кавказ" 4
("Wolny Kaukaz", dalej jako "CK"), w której skład weszli przedstawiciele Czeczenii,
Dowodził nimi tzw. wojenny amir Emiratu Kaukaskiego w Syrii, Uwajs Dagestański, który zginął 21
października 2015 r.
2
O Czeczenach walczących na Ukrainie zob. E. Wolska-Liśkiewicz, Czeczeński ślad na Ukrainie
(w:) "Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka". 2014, nr 3 (XVI), s. 39-46
3
http://www.rferl.org/content/article/1079059.html
4
Strona internetowa organizacji: http://freecaucasus.eu/index.html
1
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Gruzji i Azerbejdżanu. W 2009 roku Munaev stworzył struktury zapewniające
bezpieczeństwo tej organizacji. Ich celem jest także przeciwdziałanie "przestępczym
działaniom realizowanym w Europie przez rosyjskime specsłużby".5
Szefem struktur bezpieczeństwa został Czeczen Islam. Twierdził on, że np. do
Danii są wysyłani kadyrowcy, którzy mają za zadanie wyłapywanie Czeczenów
i ściąganie ich do kraju, sabotowanie ich działań lub w skrajnych wypadkach ich
likwidację.
Pod przywództwem Munaeva organizacja włączyła się aktywnie w działania na
rzecz Ukrainy. "Starą" flagę czeczeńską, z okresu istnienia Czeczeńskiej Republiki
Iczkerii (CzRI) można było zobaczyć powiewającą na Majdanie.
Musaev widział podobieństwo Ukrainy do Czeczenii i właśnie dlatego zapragnął
włączyć się do walki o wolność Ukrainy z ich wspólnym wrogiem – Rosją. W czerwcu
2014 roku Musaev wydał następujące oświadczenie: "Ja, Isa Musaev, obywatel
Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, chcę oświadczyć całemu światu, że: Rosja,
zabijając 300 tysięcy moich braci, 300 tysięcy razy mnie samego zabiła. Rosja,
zabijając moich ludzi, 42.000 niewinnych dusz dzieci, zabiła 42.000 moich dzieci.
Rosja, przetrzymując w obozach filtracyjnych 6 255 000 ludzi z mojego kraju,
torturowała mnie 255 000 razy. Rosja do dzisiaj więzi w swoich obozach
koncentracyjnych ponad 30 000 osób z mojego ludu, rozrywając moje serce na
5

http://freecaucasus.eu/os3.html
Obozy filtracyjne M. Kuleba nazwał nowymi Auschwitzami u stóp Kaukazu, ze względu na bezkarność
Rosjan w nich pracujących. Czeczeni zatrzymani przez rosyjskich żołnierzy przy punktach kontrolnych
na drogach, w trakcie łapanek, zaczystek, pod zarzutem terroryzmu, trafiali do obozów filtracyjnych.
Podejrzanymi byli mężczyźni w wieku 10-60 lat. „Gen. Wiktor Kazancew 11 stycznia 2000 roku wydal
podległym mu jednostkom polecenie, by „mężczyzn w wieku 10-60 lat nie uważać za terrorystów”.
General domagał się, by osoby w takim wieku „zatrzymywać i odstawiać do punktów filtracyjnych dla
dokładnego i skrupulatnego sprawdzenia ich ewentualnego udziału w bandyckich ugrupowaniach”.
Celem „filtracji” było przetrzymanie podejrzanych do czasu przeprowadzenia przeciwko nim śledztwa.
W praktyce obozy stały się kaźnią lub grobowcem dla wielu niewinnych osób. Więźniowie byli
torturowani lub mordowani. W obozie Urus-Martan w niecałe 3 miesiące zakatowano na śmierć 230
więźniów.
Do najczęstszych tortur należały:
- Tortury psychiczne: pozorowane rozstrzeliwania, nadawanie w nocy przez więzienne głośniki odgłosów
tortur, zmuszanie do oglądania torturowania współwięźniów, poniżanie uczuć narodowych i religijnych
oraz godności osobistej.
- Tortury fizyczne: – „jaskółka” (ręce skuwano na plecach a potem podwieszano więźnia za kajdanki pod
sufit); „słonik” (na twarz zakładano maskę gazową a potem odcinano dopływ tlenu lub wpuszczano gaz
łzawiący – wymiotował); „karmienie” głodzenie, a następnie kaleczenie szczypcami języka
i wymuszanie biciem jedzenia gorącej, słonej i pieprznej zupy; „wilcze kły” (Rosjanie wkładali do ust
zatrzymanego drewniany kołek i piłowali mu zęby); „okrągły stół” – skuci przy stole, języki przybija się
do blatu; wypalanie na ciele różnych znaków; gwałty na kobietach i mężczyznach; eksperymenty;
„koperta” (zakładano nogi ofiary za głowę i w tej pozycji wiele godzin trzymano i bito); „ukrzyżowanie
Chrystusa” – podłączani do organów płciowych, uszu, potylicy, pach przewodów z prądem; „katarynka”
– metalowa obręcz zakładana była na głowę, następnie przekręcano przymocowaną do niej korbka aż
pękała czaszka. W wyniku tortur w latach 200-2003 zginęło 1,5 tys. ludzi. Przez punkty filtracyjne
przeszło 30 tysięcy osób. Jak podaje Amnesty International w okresie od 11 grudnia 1994 r. do 22 lipca
1995 r. przez obozy przeszło 1325 osób. Masowe groby najczęściej znajdywane są w pobliży obozów
filtracyjnych. Najgorszą sławą cieszył się obóz Chernokozovo. Zob. E. Wolska, "Łamanie przez armię
rosyjską
praw
człowieka
w
czasie
operacji
antyterrorystycznej
w
Czeczenii",
(w:) "Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych", Bąk T., (red.), Konsorcjum Akademickie.
Kraków – Rzeszów – Zamość 2011, s. 165-180; E. Wolska, Wojna z terroryzmem a łamanie praw
człowieka w świetle działań wojsk Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej (w:) M. Ilnicki,
A. Piotrowski (red.): "Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI
wieku". Poznań 2012, tom 1, s. 477-492
6
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strzępy. Rosja, niszcząc moją ojczyznę, zniszczyła w ten sposób mój świat. Rosja,
izolując od ojczyzny ponad 250 tysięcy ludzi moich współbraci, skazuje mnie na
długą bolesną katorgę zwaną homesickness. Żadnego z moich braci, nie opuszcza
ból wynikająca z nikczemności Federacji Rosyjskiej. Żadnego z moich ludzi, nie
opuszczają myśli o zniszczeniu Federacji Rosyjskiej, Putina(...) Każdy wróg Rosji
jest dla mnie automatycznie przyjacielem"!
Organizacja "CK" zareagowała na agresję Rosji na Ukrainę w marcu 2014 r.
tworząc Międzynarodowy Ochotniczy Batalion Pokojowy im. Dżohara Dudajewa:
"W dniu 27 lutego, cały demokratyczny świat był świadkiem przestępczych działań
państwa rosyjskiego, będących sprzecznymi z wszystkimi normami i zasadami
prawa międzynarodowego, a prowadzonych pod pretekstem ochrony praw fikcyjnej
rosyjskojęzycznej ludności na Krymie. W rzeczywistości był to aneks terytorium
należącego do suwerennego państwa ukraińskiego.
Zdradzieckie czyny Rosji wymagają natychmiastowego i powszechnego
potępienia wszystkich krajów wspólnoty międzynarodowej w celu utrzymania
obecnego porządku świata, jak również do zapewnienia, że w przyszłości nie
wystąpią podobne działania, mogące zdestabilizować sytuację polityczną na świecie
i doprowadzić do powstania nowego podziału świata, innymi słowy, do III wojny
światowej.
Przez wieki, gdy narody Kaukazu walczyły o swoją wolność i niezależność od
rosyjskich zaborców, ukraińscy bracia zawsze przychodzili nam na ratunek, chroniąc
nasz kraj od obcych najeźdźców. (...)
Nazwiska bohaterów z Ukrainy, którzy zginęli w wojnie przeciwko Rosji są
spisane złotymi literami w annałach historii narodów Kaukazu. Dziś, kiedy to sama
Ukraina jest atakowana przez Rosję, uważamy, że jest naszym świętym
obowiązkiem jest wspierać braci w celu zapobieżenia okupacji suwerennego
państwa ukraińskiego.
W tym celu, organizacja "CK " ogłasza utworzenie Międzynarodowego
Ochotniczego Batalionu Pokojowego im. Dżohara Dudajewa, do którego każdy
może zapisać (e-mail: sv.kavkaz@yahoo.com).7
Jednocześnie, deklarujemy nasze pełne poparcie dla Euromajdanu i stworzenia
nowego rządu Ukrainy. Apelujemy do wszystkich krajów demokratycznych świata do
zjednoczenia się w walce z Imperium Rosyjskiego zła. Wolność narodu ukraińskiego
jest wolnością wszystkich uciskanych ludów Kaukazu! Prezydium ОПД "Свободный
Кавказ".8
Organizacja "CK" tłumaczy swoją inicjatywę następująco: "Prawdziwi9
Czeczeni i Kaukazczycy wiedzą, że wolność Ukrainy to wolność wszystkich
uciskanych narodów świata, i kierujący się tym i miłujący wolność Czeczeni zawsze
będą stać po stronie braci Ukraińców. (...) Dlatego Czeczeni z różnych europejskich
krajów już pierwszego dnia agresji rosyjskiej na Ukrainę zainicjowali powstanie
7

http://chechenews.com/world-news/politics/world-news/breaking/16922-1.html
Ibidem
9
Prawdziwi, czyli ci nie popierający Kadyrowa i jego najemników, wspierających prorosyjskich
separatystów na wschodzie Ukrainy. Czeczeni zasygnalizowali również władzom i mediom ukraińskim
by kadyrowców nazywać wprost "rosyjskimi bojewnikami". W internecie można znaleźć wiele filmików
z udziałem tych tzw. "rakowców" (РАКовцы РАК = Рамзам Ахмадович Кадыров). Przykładowe filmiki:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ibcXL4Hw5Q;
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EUtbB0t6s0Q;
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gpZRbVm-Yyc
8
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Międzynarodowego Ochotniczego Batalionu Pokojowego im. Dżohara Dudajewa,
dowodzonego przez generała Isę Munayeva". 10 Apel kończy się słowami: "Sława
Ukrainie! Sława bohaterom!".
Zdjęcie nr 1: Międzynarodowy Ochotniczy Batalion Pokojowy im. Dżohara Dudajewa.
Generał Munaev stoi w centralnym miejscu zdjęcia

Źródło: http://hassgunno.livejournal.com/43185.html

Munaev zachęcał nie tylko Czeczenów do wstępowania do jego Batalionu. Dał
to jasno do zrozumienia w kolejnym swoim oświadczeniu z 28.08.2014 r.: "Dziś
prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oficjalnie poinformował świat o rosyjskiej
inwazji wojskowej na terytorium niepodległego państwa ukraińskiego, chociaż
agresja rosyjska przeciwko Ukrainie rozpoczęła się już podczas zbrojnego napadu
na Krymie. Zasygnalizował także bezpośrednie zagrożenie militarne dla wszystkich
krajów europejskich, które graniczą z państwem ukraińskim.
Jako dowódca Międzynarodowego Ochotniczego Batalionu Pokojowego im.
Dżohara Dudajewa znajdującego się dziś na terytorium Ukrainy w celu udzielenia
pomocy, kierując się wartościami uniwersalnymi, apeluję do Stanów Zjednoczonych
i krajów świata demokratycznego o zapewnienie kompleksowej pomocy wojskowej
do narodu ukraińskiego, ofiary rosyjskiej agresji.

10

http://golosichkerii.com/index.php/v-mire/420-chechentsy-formiruyut-batalon-chtoby-voevat-na-storon
e-ukrainy
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Jako przedstawiciel Czeczenów, przez 20 lat walczących z rosyjskim najeźdźcą
i mających wielkie doświadczenie wojskowe, jak również znających barbarzyński
charakter państwa rosyjskiego, wzywam społeczność międzynarodową do trudnych
politycznie ocen interwencji wojsk rosyjskich na Ukrainie, i do uznania walki
narodowowyzwoleńczej, w tym narodów Północnego Kaukazu przeciw Rosji,
zgodnie z normami i zasadami prawa międzynarodowego.
W tym trudnym dla Ukraińców czasie, zachęcam ich do zachowania spokoju
i umiaru, a wtedy mogą być pewni zwycięstwa nad rosyjskim najeźdźcą. (...). Nasz
Batalion zrobi wszystko, by bronić suwerenności Ukrainy, jej wolności i demokracji.
Zachęcam ludzi dobrej woli, niezależnie od narodowości i wyznania,
o przyłączenie się do naszej inicjatywy i niesienia braterskiej pomocy Ukraińcom
w tej nierównej wojnie przeciwko Rosji, biorąc pod uwagę, że jutro podobna
katastrofa może dotknąć wszystkie narodów świata, jeśli pozostaną obojętni
przeciwko faszystowskiemu reżimowi Putina popychającego cywilizowany świata
w otchłań nowej wojny światowej". 11
Dwadzieścia godzin po opublikowaniu oświadczenia o mobilizacji, na konto
Batalionu przyszły dziesiątki e-mail ochotników pochodzących z Gruzji,
Azerbejdżanu, Polski, Litwy, Estonii, Szwecji, Anglii, Norwegii, Danii, Francji, Austrii,
Finlandii, a nawet Rosji. "Bandyci, którzy pracują z Ramzanem Kadyrowem, nie
reprezentują całego naszego narodu" – miał powiedzieć wtedy Munayev.12
Według doniesień portalu www.apsny.ge z sierpnia 2014, z Wąwozu Pankisi do
Tibilisi przyjechali etniczni Czeczeni, by zaprotestować przeciwko polityce Putina
wobec Ukrainy: "To jest człowiek, który dopuścił się ludobójstwa nie tylko
Czeczenów" – powiedział gazecie "Резонанси" mieszkaniec Pankisi Джокола
Ачишвили. Według niego, protest zaplanowano kilka dni wcześniej, przed
ogłoszeniem mobilizacji. Jednakże, podkreślił, że: "W Pankisi jeszcze nic nie zostało
zrobione, aby wysłać ludzi na Ukrainie. Jeśli się coś zacznie dziać w tym kierunku,
to pójdę pierwszy. Jakie to ma znaczenie, gdzie toczymy walką z Rosją – na
Ukrainie, Gruzji, czy w Czeczenii. Rosja to jest nasz wróg". 13
Przedstawicielką organizacji "CK" na Ukrainie została zgodnie z ostatnią
decyzją Prezydium organizacji Amin Okuyeva,14 która z racji swojego medycznego
wykształcenia przyłączyła się do Gwardii Narodowej jako pielęgniarka. 15
Organizacja planuje otworzyć swoje filie także w innych regionach świata
(w Europie, Azji, Ameryce i Kanadzie), celem jest stworzeniem
"antiimpierialistycznego frontu diaspory kaukaskiej i innych diaspor świata"
przeciwko Rosji.16 Szefem Sztabu Munayeva został były Wiceminister ds Obrony

11

http://chechenews.com/world-news/breaking/20505-1.html
http://www.apsny.ge/2014/soc/1409166776.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
13
Ibidem
14
Wywiad z Aminą: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ry3N674NAiY
15
Wcześniej Prezydium OPD "Wolny Kaukaz" postanowiło wyznaczyć Przedstawicielem OPD "Wolny
Kaukaz" w królestwie Belgia Tagirowa Chimadi Chasanowicza, a także potwierdił pełnomocnictwa
Przedstawiciela OPD "Wolny Kaukaz" w Japonii Szarchana Gakajewa.
Obecny skład Prezydium "CK" wygląda następująco: Przewodniczący – Isa Munajew; 1-wszy zastępca
przewodniczącego – Isa Sadygow (Azerbejdżan); Zastępca przewodniczącego – Rusudan
Giorbieridzje (Gruzja); Kierownik Komitetu organizacyjnego – Iljas Musajew (Czeczenija); Członek
Prezydium – Ibba Szejkowie (Czeczenia); Członek Prezydium – Rusłana Eltajew (Czeczenia); Członek
Prezydium – Zijauddin Idig-Biengaro (Czeczenia). Za: http://freecaucasus.eu/Glavnaja/shashko.html
16
http://freecaucasus.eu/Glavnaja/amina.html
12
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Azerbejdżanu Isa Sadigow. To były radziecki oficer, absolwent Wyższej Szkoły
Artylerii w Tbilisi, a potem Wojskowej Akademii Artylerii w Leningradzie. Uczestnik
wojny w Górskim Karabachu. Dotąd ukrywał się w Norwegii. 17 Oprócz wojskowego
przygotowania do przyszłych bitew przeciwko rosyjskim okupantom dowództwo
Batalionu kładzie także nacisk na działalność informacyjno-polityczną.18
Zdjęcie nr 2: Amina Okuyeva na Majdanie

Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=qHa_SdHc4wg

We wcześniejszym, kwietniowym (12.04.2014) oświadczeniu organizacji "CK"
możemy znaleźć informacje o ilości osób chętnych wesprzeć inicjatywę Munaeva.
W liście wyraźne są nawiązania do polityki Dudajewa z czasów pierwszej wojny
czeczeńskiej, której wiele rozwiązań zdaje się czeczeński generał chcieć
zaadaptować na gruncie ukraińskim: "(...) Na miejscu władz Ukrainy, postawiłbym
wszystko na siłowe resorty, zwłaszcza na Ministerstwo Obrony. Potopilibyśmy
rosyjskie szczury w Morzu Czarnym. Poglądy głoszone przez Rosjan o porażce
Ukrainy w starciu z Federacją, przy braku pomocy ze strony państw NATO są

17

http://kavkazpress.ru/archives/51981
Rozkaz № 003 Isy Munaeva:
W związku z koniecznością nasilenia informacyjnie-politycznej pracy:
1. Wyznaczyć zastępcą dowodzący międzynarodowym pokojowym batalionem wolontariuszy według
politycznej części Achmed Alichadżyjewa.
2. Wyznaczyć wojskowym korespondentem międzynarodowego pokojowego batalionu wolontariuszy
Tamiła Ibragimowu.
Za: http://www.chechenews.com/world-news/caucasus/20748-1.html
18
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bezpodstawne. Już w tej chwili na Zachodzie jest 533 osób gotowych chwycić za
broń w obronie ukraińskiej suwerenności. (...)
Na świecie jest siła, która jest w stanie zatrzymać rosyjską nawałnicę,
składającą się z zardzewiałych czołgów i armat z czasów I wojny światowej. Jest nią
Międzynarodowy Ochotniczy Batalion Pokojowy im. Dżochara Dudajewa,
sformowany przez generała brygady Isę Munaeva. (...) Niektórzy nas nie doceniają
z powodu małej liczebności, mówią że to wirtualni wojownicy dowodzeni przez
politycznego uchodźcę, który schronienie znalazł w ojczyźnie Hansa Christiana
Andersena. Nazwiska tych pięciuset mogą jednak wywołać strach u przeciwnika.
Wystarczy podać, że są z nami: Сергей Мельникофф, Казбич Чеченский, Шамиль
Танака, Михай Антонеску.
(...) Należy przypomnieć, że 20 lat temu wroga w Czeczenii pokonali ludzie
uzbrojeni w widły. (...) Dudajew nie zważał na przewagę w uzbrojeniu przeciwnika
w lotnictwie czy czołgach. Po tym, jak rosyjskie kukuryżniaki rozstrzelały iczkerskie
lotnictwo, składające się ze szkoleniowych samolotów, uśmiechnął się on tylko
i rozkazał wysłać telegram głównodowodzącemu rosyjskich sił powietrznych
Дейнекин'owi Gratuluję zwycięstwa w powietrzu, spotkamy się na ziemi.
A co robi Тенюх?19 Rozkazuje ukraińskim żołnierzom nie opuszczać Krymu
i chronić koszary. (...) Co to jest, taktyka? Legenda głosi, że Dudajew na pytanie
dziennikarzy o taktyce armii czeczeńskiej odpowiedział: Nasza taktyka – żadnej
taktyki. Atak, wycofanie – oto nasza taktyka. (...) Kiedy żołnierze pytali Dudajewa,
skąd mają wziąć brakującą broń, odpowiadał: "Od Rosjan". Czeczeńska starszyzna
przysięgała, że będą atakować rosyjskie samoloty chociażby i kijami. Nikogo nie
przerażała ilość uzbrojenia wroga. Czeczeni martwili się tylko o miejsce do
pochówku dziesiątek tysięcy trupów. Ktoś może powiedzieć, że to było dawno temu,
teraz armia rosyjska jest inna. Zgadza się. Ale iczkerscy wojownicy się nic nie
zmienili".20
Odwołanie do działań asymetrycznych prowadzonych przez Czeczenów
w czasie pierwszej wojny są tu wyraźne. Munaev wiedział, jaką dają one przewagę
małym oddziałom w starciach z bardziej licznymi siłami. Przykładem takich metod
jest chociażby obrona stolicy Czeczenii. W noc sylwestrową z 1994/95 r. wojska
rosyjskie wkroczyły do Groznego. Rosyjska kolumna kierująca się na pałac
prezydencki została rozgromiona przez armię Dudajewa. Czeczenii stosowali
bardzo skuteczną taktykę – najpierw unieszkodliwiali pierwszy i ostatni pojazd
kolumny rosyjskiej, unieruchamiając ją w ten sposób, by następnie niszczyć bądź
opanowywać pojazdy znajdujące się wewnątrz kolumny (w ten sposób z 250
pojazdów Czeczenii zniszczyli 200).21 Rosjanie dopiero po 3 tygodniach, 19 stycznia
1995 r., dzięki jednostkom specjalnym zdobyli pałac prezydencki, a po pokonaniu
w marcu Batalionu Szamila Basajewa, Grozny znalazł się w rękach wojsk

Ihor Teniuch – ukraiński wojskowy w stopniu admirała, dowódca sił morskich kraju za rządów
pomarańczowych, minister obrony Ukrainy w 2014 roku.
20
Tłumaczenie własne z: http://freecaucasus.eu/Glavnaja/chechen.html
21
W. Bater, Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego. Kraków 2008, s. 62
19
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federalnych.22 Jak podaje W. Bater: „każdy skrawek ziemi (Groznego) był mogiłą.
Jak trudno biec, gdy ziemia jest miękka od wsiąkniętej w nią krwi!”.23
Podsumowanie
Międzynarodowy Ochotniczy Batalion Pokojowy im. Dżohara Dudajewa
stanowił militarne wsparcie ukraińskich sił, za którymi jawnie się opowiedział Isa
Munaev, zapraszając do wspólnej walki ochotników z całego świata. Batalion
występował pod "starą" flagą Iczkerii,24 co wskazywało na "powrót" Czeczenów do
korzeni i wyraźne oddzielenie się od działalności Emiratu Kaukaskiego. Batalion miał
duży potencjał jeśli chodzi o "dobrowolców" pochodzenia czeczeńskiego
mieszkających w Europie, w tym w Polsce, którym obce są hasła dżihadu głoszone
przez mudżahedinów z Kaukazu czy tych walczących w Iraku. Patron brygady,
prezydent Dudajew, jest dla pokolenia emigrantów czeczeńskich bohaterem
narodowym, zabitym (jak i reszta prezydentów Iczkerii) przez siły rosyjskie, którym
teraz czoła mogą stawić na ziemi ukraińskiej. Nie bez znaczenia była podkreślana
przez Munaeva wdzięczność Czeczenów dla braci Ukraińców, szczególnie dla
wsparcia udzielonego przez bojowników Saszki Białego. Generał wspominając tę
pomoc wskazywał jednocześnie na wspólnotę niebezpieczeństw czyhających na te
dwa narody a także podkreślał potrzebę solidarności w obliczu rosyjskiego
zagrożenia.
W dniu 1 lutego 2015 r. Isa Munaev zginął podczas walk pod Debalcewem.
Streszczenie
W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące
wsparcia przez ochotników sił ukraińskich w walce z tzw. zielonymi ludzikami.
Autorka skupiła się głównie na opisie działalności Międzynarodowego Ochotniczego
Batalionu Pokojowego im. Dżohara Dudajewa. Batalion został stworzony przez
generała Munaeva weterana wojen czeczeńskich. W artykule zostały zamieszczone
najistotniejsze fakty z jego życia a także geneza jego militarnej aktywności na
Ukrainie.
Słowa klucze: Czeczenia, Ukraina, Isa Munaev
Summary
The article presents the most important information about the support Ukrainian
forces by volunteers in the fight against the 'little green man'. The author focused on
the description of activities of the International Volunteer Peacekeeping Battalion
name Dzhokhar Dudayev. The battalion was created by general Munaev veteran
Chechen wars. The article included the most important facts of his life and the
genesis of his military operations in Ukraine.
Od 2 do 5 tysięcy żołnierzy rosyjskich przypłaciło to życiem. Wśród obrońców stolicy straty wyniosły
3-7 tysięcy żołnierzy i 1,5-2 tysięcy Rosjan walczących w armii Dudajewa. Należy wspomnieć, iż
w samej stolicy (400 tysięcy mieszkańców) znajdowało się 60% Rosjan – żołnierze rosyjscy zabijali
także swoich braci. P. Prochazkova, Ani życie, ani wojna. Czeczenia oczami kobiet, przeł. G. Sowula.
Warszawa 2005, s. 182
23
W. Bater, Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego, op. cit., s. 67
24
Nazwa została nadana Czeczenii w 1991 r., po ogłoszeniu przez nią niepodległości. Nazwa „Iczkeria”
wywodzi się od czeczeńskiego słowa Aczkeria (dosł. serce dzwonu – zamknięta w sercu, niedosiężna)
i nawiązuje do historycznej krainy w południowo-wschodniej części dzisiejszej Czeczenii, w górnym
biegu dopływów Sunży: rzek Aksaj i Chulchulau.
22
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Ryszard WIŚNIEWSKI
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Teologiczny
Sekcja Starokatolicka
ZANIM NADCIĄGNĘŁA TALVISOTA – SOWIECKO-FIŃSKA
WOJNA OBRONNA 1939-1940
Droga do państwowości Finlandii
Kluczem do poznania i zrozumienia historii Finlandii był proces tworzenia –
kształtowania narodu fińskiego. Towarzyszyły mu cechy nieznane w analogicznych
procesach innych nacji. Nieocenioną rolę już we wczesnym średniowieczu odegrały
ludowe przekazy i pieśni. Ogromna siła i trwałość tych prostych, ale bardzo istotnych
dla tworzenia i później zachowania odrębności narodowej, baśni, legend, pieśni tzw.
run i innych form przekazu dziejów narodu była niezwykle istotnym i trwałym jego
spoiwem. Zbiór ludowych pieśni i legend z terenów zamieszkałych przez Finów,
Karelów, Estończyków, dał Finlandii epos narodowy, a światu, niezwykły poemat –
Kalewalę. Sądzę, że ze względu na rolę jaką odegrała Kalewala w zrozumieniu
i umocnieniu tożsamości narodowej Finów, powinienem kilka słów jej poświęcić. Ten
wyjątkowy poemat powstawał na przestrzeni wieków, a jego autorem był fiński lud.
Na treść Kalewali składają się opisy czynów bohaterów ze świata baśni i tego
realnego. W krainie Kalewy, mitycznego bohatera Finów, działo się wiele. Choć nie
brakowało wielowątkowości, opisów zaklęć i czarów z czasów pogańskich, to jednak
dominował motyw walki. Celem wrogich plemion był Sampo, młynek szczęścia.
Przychodzi mi na myśl, że ów mityczny młynek szczęścia, o który walczyli
bohaterowie w Kalewali, istniał również w 1939 r. tyle, że w czasie „wojny zimowej”,
Sampo znaczył niepodległą Finlandię.
Nieoceniona jest rola Kalewali i jej wpływ na cechy Finów. Poemat ten zawiera
przecież olbrzymi ładunek emocjonalny. Gloryfikuje takie cechy opisywanych
postaci, jak odwaga, uczciwość, prawdomówność i wszystkie odcienie męstwa,
nieustraszoności, waleczności, brawury, śmiałości, bohaterstwa, heroizmu. Jestem
głęboko przekonany co do tego, że Kalewala bardzo mocno wpłynęła na
rozbudzenie świadomości narodowej Finów i wyzwolenie kraju z pod panowania
wielkiego sąsiada. Z trudem bronię się przed pokusą przywoływania analogii
z dziejów Finlandii i Polski. Jednak podobieństwa, nie tylko epopei narodowych, ale
losy obu narodów, są tak zdumiewająco podobne i tak zaskakująco splatają się, że
z pewnością warto by powstała wyczerpująca monografia na ten temat. Nie sposób
wyliczyć wszystkie przykłady świadczące o podobnej historii, czy wszystkich
przedsięwzięciach fińsko-polskich, ale nie można zapomnieć, że to pod wodzą
Klausa Erikssona Fleminga, fińska szlachta solidarnie poparła króla polskiego
Zygmunta III Wazę, gdy ten przypłynął w lecie 1598r. do Szwecji upomnieć się
o prawo do tronu w Sztokholmie. Wcześniej syn króla szwedzkiego Gustawa I Wazy,
Jan książę Finlandii, poślubił w dniu 4.X.1562 r. w Wilnie Katarzynę Jagiellonkę.
Była ona córką Bony i Zygmunta Starego, a Zygmunt August, jej bratankiem.
Katarzyna Jagiellonka, po sprowadzeniu się do zamku w Turku, uczyniła zeń iście
królewską rezydencję. Nie chcąc wchodzić zbyt głęboko w zaszłości historyczne,
dodam tylko, że w 1566 r. w zamku w Gripsholm przyszedł na świat syn Katarzyny
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Jagiellonki i Księcia Janusza, przyszły władca polski Zygmunt III Waza. Nie zabrakło
przykładów na relacje fińsko-polskie i odwrotnie również w czasach mniej odległych.
Przyszły prezydent Finlandii Carl Gustaw Emil Mannerheim część swego życia
spędził w Polsce. W 1889 r. los go skierował wraz z 15 carskim Aleksandryjskim
Pułkiem Kawalerii (Dragonów), na około dwa lata, do Kalisza. Przyszły marszałek
Finlandii Carl Gustaw Mannerheim powrócił do Polski jako dowódca 13
Włodzimierskiego Pułku Ułanów stacjonujących w Mińsku Mazowieckim, a był to 5
stycznia 1909 r. Dwa lata później ten przyszły charyzmatyczny dowódca armii
fińskiej, będąc jeszcze w służbie cara i dowodząc Lejb – Gwardyjskim Pułkiem
Ułanów, jednym z najlepszych pułków w całej carskiej armii, został zakwaterowany
w Warszawie, w sąsiedztwie Belwederu. Baron Carl Gustaw Mannerheim
swobodnie mówił po polsku, chętnie bywał i dobrze się czuł w kręgach polskiego
ziemiaństwa i arystokracji. Nie jest tajemnicą, że jego wielką miłością była Księżna
Maria Lubomirska. Dla równowagi i sprawiedliwości dziejowej dodam, że nie tylko
Finowie w Polsce, ale również Polacy w Finlandii również bywali. Arnold Majewski
zasłynął z niebywałej odwagi jako żołnierz i dowódca, walczył w wojnie zimowej
i kontynuacyjnej. Wsławił się między innymi akcją partyzancką wymierzoną w kolej
murmańską. W styczniu 1942 r. oddział, którym Polak dowodził, zniszczył ponad 10
km strategicznie ważnej kolei murmańskiej. Był wielokrotnie ranny. Podpułkownik
Arnold Majewski zginął w walce 10.X.1942r. pochowany został na cmentarzu
w Turku. Jego podwładni, żołnierze fińscy, sławiąc jego niezwykłą odwagę
i niezliczone inne szlachetne cechy dowódcy, przyjaciela, żołnierza, dopisali do
współczesnej Kalewali kolejne runy o Polaku, który nie bał się śmierci.
Co poprzedziło powstanie państwa Fińskiego i jakie istniały
uwarunkowania historyczne do osiągnięcia przez Finów tego celu?
Należy pamiętać, że tereny dzisiejszej Finlandii zamieszkiwała nie tylko ludność
posługująca się językiem fińskim, choć ta stanowiła imponującą większość.
W środowisku miejskim posługiwano się językiem szwedzkim, na wschodzie kraju
dominował karelski, a mieszkańcy północnego wschodu i północy kraju mówili po
lapońsku. Zapewne niewielka gęstość zaludnienia i sprzyjające warunki terenowe
miały wpływ na pokojową koegzystencję nacji. Finlandia miała nieszczęście być
i uczestnikiem i terenem rywalizacji moskiewsko-szwedzkiej, a później rosyjskoszwedzkiej.1 Ostatecznie po klęsce Napoleona Finlandia stała się łupem
nienasyconego Imperium Carskiego. Po rewolucji 1905r. Car łaskawie zezwolił
Finom na jednoizbowy parlament. Zawierucha I wojny światowej rozbudziła jeszcze
bardziej pragnienia niepodległościowe Finów. Przyszedł czas na chwycenie za broń
i walkę o niepodległość. Nie dziwi mnie, że po stronie Niemiec. To przecież Niemcy
były naturalnym przeciwnikiem Rosji. Finowie bezskutecznie szukali poparcia dla
swoich aspiracji niepodległościowych w Wielkiej Brytanii (H. Jgnatius u schyłku
1914 r.). Równie bezowocna okazała się misja patriotów fińskich w USA w marcu
1915 r. Rząd francuski też odmówił delegatom fińskim poparcia w ich sprawie
niepodległościowej. Gołym okiem widoczne stało się, że Entanta w żaden sposób
nie była zainteresowana komplikowaniem sytuacji swojemu potężnemu
sojusznikowi – Rosji. Nie pozostawało więc Finom nic innego, jak tylko
Hohenzolernowskie Niemcy. Działania dyplomatyczne prowadzone były przez
1

T. Cieślak, Historia Finlandii. Wrocław 1983, s. 50

131
____________________________________________________________________

stronę fińską z dwóch kierunków, bezpośrednio w Berlinie i poprzez ambasadę
niemiecką w Sztokholmie. Zaowocowało to symboliczną wręcz pomocą
szkoleniową. Niemiecka kadra oficerska zorganizowała w Szlezwiku koło
Hamburga, obóz skautów, w którym przeszkoliła ok. 200-tu osobową grupę młodych
finów w zakresie militarnym. Stopniowo zwiększano liczbę szkolonych, by w maju
1916 r. osiągnęła stan osobowy zbliżony do 2 000 kadetów. Nadano im nazwę 27
Królewsko-Pruskiego Batalionu Strzelców (Jegrów). Po przeszkoleniu batalion fiński
został rzucony przez władze niemieckie na front wschodni do Kurlandii. To
stanowczo nie było marzeniem Finów. Byli oni przekonani, że będą walczyć na
terenie swojego kraju i o swój kraj. Protesty buntujących się żołnierzy fińskich zostały
szybko zdławione poprzez niemiecki pluton egzekucyjny i wyroki skazujące na
ciężkie roboty (doświadczyła tego grupa 60 Finów). Nie poszło to jednak na marne,
bo Niemcy ugięli się. 27 Batalion Jegrów został w grudniu 1916 roku wycofany z pola
walki i zakwaterowany w Lipawie.
Finowie uważnie obserwowali wydarzenia w Rosji, analizowali to co się działo
w Petersburgu. Uznali, że jest to właściwy moment do sformułowania własnego,
śmiałego programu. Objęcie władzy w Rosji przez Rząd Tymczasowy pociągało za
sobą istotne zmiany personalne i polityczne w Finlandii. W Helsinkach zmieniono
gubernatora, wypuszczono Finów z więzień carskich, inni wrócili z zesłania. Istotna
data w kalendarium na drodze do wolności, to 17.06.1917 r. W tym właśnie dniu,
podczas obrad Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej uchwalono, że F.P.S. domaga
się zagwarantowanej przez układy międzynarodowe niezależności Finlandii
i wyłączenia jej z orbity zainteresowań Rządu Tymczasowego. 2 Uchwałę tą poparła
również będąca za zjeździe rosyjska rewolucjonistka Aleksandra Kołłątaj. Dalej już
sprawy toczyły się szybko, a co najważniejsze dla Finów, były one na dobrej drodze.
W 1917 r. senat fiński, w związku z abdykacją Mikołaja II, przejął uprawnienia
cara i to on decydował o programie obrad, o swoim zwołaniu i rozwiązaniu. Rząd
Tymczasowy nie zatwierdził uchwały parlamentu fińskiego o przejęciu najwyższej
władzy, a parlament fiński rozwiązał. Tej decyzji Rządu Tymczasowego
podporządkowało się kierownictwo socjaldemokracji fińskiej. Nowe wybory,
w których socjaldemokraci stali się mniejszością i zwycięstwo Rewolucji
Październikowej w Rosji, przypieczętowały sprawę niepodległej Finlandii. Lenin znał
dobrze Finlandię (bywał tam wielokrotnie), popierał dążenia do niezależności
Finlandii. Prawicowy fiński rząd, na czele którego stanął (dopiero co wróciwszy
z wygnania na Syberii) Pehr Evind Svinhufvud, podjął energiczne starania na arenie
międzynarodowej o uznanie niepodległej Finlandii. No a co na to sąsiedzi Finlandii,
mocarstwa europejskie i miłujące wolność i demokrację Stany Zjednoczone?
Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone i Niemcy,
zgodnym chórem poradzili Finom, by zacząć od radzieckiego sąsiada. Delegacja
fińska przybyła do Piotrogrodu i gorąco podziękowała Leninowi za przychylność dla
sprawy fińskiej. Złożony przez nią wniosek o uznanie niepodległej Finlandii został
przyjęty i uznany 31.12.1917 r., a uchwalony 4.01.1918 r. przez Radę Komisarzy
Ludowych. Tak oto radzieckie uznanie niezależnej Finlandii ośmieliło do tego kolejne
kraje. Kolejne były Niemcy, Francja i Szwecja. 10 stycznia do grona państw
uznających niepodległą Finlandię dołączyła Norwegia i Dania, 13 stycznia tego roku
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Austro-Węgry. Holandia zreflektowała się dopiero 23 stycznia. Stany Zjednoczone
i Anglia z typową flegmą zwlekały z uznaniem młodego państwa fińskiego.
Marszałek Carl Gustaw Mannerheim i jego polski odpowiednik, Marszałek
Józef Klemens Piłsudski
Marszałek3 (mianowany Marszałkiem Finlandii dnia 6 czerwca 1942r.) Carl
Gustaw Mannerheim, to odpowiednik polskiego Marszałka Józefa Klemensa
Piłsudskiego.
Znamienne jest, że Fin i Polak urodzili się w tym samym 1867 roku. Obaj nie
pochodzili z ludu. Carl Gustaw Mannerheim wywodził się (po mieczu)
z arystokratycznego rodu fińskich Szwedów, choć protoplastą tej zacnej rodziny był
przybyły do Szwecji w XVII w. Niemiec Marhein. Wysoka pozycja społeczna barona
Carla Gustawa Mannerheima wynikała po części ze skoligacenia z rodem von
Julinów (po kądzieli). Józef Klemens Piłsudski, herbu Piłsudskich po mieczu i herbu
Mogiła po kądzieli, też nie miał powodu do kompleksów z racji pochodzenia
społecznego. Szczególnie linia rodowa matki przyszłego Marszałka, to szlachecki
ród Bilewiczów, znany na Lubelszczyźnie z pięknych tradycji patriotycznych.
Chociaż obaj bohaterowie nie byli jedynakami (posiadali liczne rodzeństwo) ich
rodziców, którzy rozumieli znaczenie edukacji, stać było na zapewnienie dzieciom
solidnego wykształcenia. U państwa Piłsudskich w majątku około 12 000 ha
przebywały dwie nauczycielki języków, Francuska i Niemka. Józef Piłsudski
zamierzał zostać lekarzem. Niestety ukończył tylko pierwszy rok nauki na
Uniwersytecie Medycznym w Charkowie, gdyż władze carskie uniemożliwiły mu
kontynuację nauki, odmawiając przyjęcia do grona słuchaczy Uniwersytetu
Dorpackiego.
Carl Gustaw Mannerheim wybrał drogę kariery wojskowej. Wstąpił na Haminie
do Szkoły Kadetów. Chociaż nie miał problemów z nauką (talent kartografii), lecz
przekorny i niesforny charakter przyczynił się do tego, że został skreślony z listy
słuchaczy. Nie poddał się jednak i jako ochotnik zgłosił się do renomowanej
Mikołajewskiej Oficerskiej Szkoły Kawalerii w stolicy imperium rosyjskiego
w Petersburgu. Jednak ten czupurny fiński słuchacz mimo znakomitych wyników
w nauce i mistrzowskiej jeździe konnej, docenianej licznymi nagrodami, cudem
wręcz nie został zwolniony ze szkoły i to w ostatnim roku nauki.
Różnice między obu młodymi dżentelmenami były nie mniej wyraźne niż
podobieństwa. Carl Gustaw Mannerheim chcąc realizować swoje marzenia
młodzieńcze związane z wojskiem zdecydował się na służbę Carowi. Józef Piłsudski
przeciwnie, on postanowił z caratem walczyć. Obaj poznawali przyszłego wroga
w jakże różnych okolicznościach. Kornet 15 Aleksandryjskiego Pułku Dragonów –
Carl Gustaw Mannerheim służył w blasku blichtru i splendoru dworskiego w stolicy
Rosji. Upływ czasu odmierzały mu awanse. Józef Piłsudski poznawał „ciemną stronę
mocy”. Skazany na zesłanie w głąb Rosji za udział w spisku na życie Cara, do strefy
klimatycznej, gdzie tylko biały niedźwiedź czuje się dobrze, spędził długie 5 lat. Na
Syberii, w Irkucku, Kiereńsku i Tunce.
Kolejna analogia to kobiety, które zostały ich żonami. Tak w przypadku Carla
Gustawa Mannerheima, który w 1892 r. ożenił się z przedstawicielką innego
wyznania, Rosjanką Anastazją Arapową, wyznającą prawosławie. Józef Piłsudski na
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tym polu też nie ustępował Finowi. Przyszły marszałek Polski poślubił w 1899 r.
należącą do kościoła ewangelicko-augsburskiego, panią Marię Juszkiewiczową
z Koplewskich. Sam przy tej okazji przechodząc na luteranizm (na 17 lat). Obaj
panowie mieli po dwie córki. Carl Gustaw Mannerheim – Anastazję i Zofię, a Józef
Piłsudski – Wandę i Jadwigę. Jak na ironię obaj stracili też swoje żony. Carl Gustaw
Mannerheim w 1919 r. w wyniku orzeczonego rozwodu, a Józef Piłsudski dwa lata
później w sposób naturalny. 17 sierpnia 1921 r. Pani Maria Piłsudska zmarła.
Zdumiewające były losy obu niespokojnych duchów w czasie wojny rosyjskojapońskiej. Na wieść o wybuchu wojny Carl Gustaw Mannerheim zgłosił się na front
japoński jako ochotnik. W październiku 1904 r. trafił na daleki wschód jako
podpułkownik 52 Niżyńskiego Pułku Huzarów. Doświadczenia na polu bitwy nabierał
pod Sandepu i Mukden. Za waleczność pod Mukdenem Carl Gustaw Mannerheim
został awansowany do stopnia pułkownika.
Dla Józefa Piłsudskiego i PPS wojna rosyjsko-japońska oznaczała szansę na
utworzenie w Japonii polskiego legionu z wziętych do niewoli Polsków, służących
w armii carskiej. Tak więc z ambitna misją wybrał się do Tokio. Co prawda misja nie
do końca powiodła się, bo przebywający w Japonii inny Polak, Roman Dmowski
świadomie i rozmyślnie starał się zaszkodzić i marginalizował znaczenie PPS i jego
potencjalną współpracę z władzami cesarstwa Japonii. Pomimo to Józef Piłsudski
uzyskał od rządu Japonii wsparcie finansowe dla swojej organizacji w wysokości 20
tys. funtów.
Patriotyzm Polaka i Fina oraz nieprzeciętne talenty polityczne i wojskowe obu
spowodowały, że ich losy wielokrotnie toczyły się równolegle w sposób wręcz
bliźniaczo podobny. Carl Gustaw Emil Mannerheim w czasie I wojny światowej stał
na czele fińskiego zdecydowanego ruchu wyzwoleńczego, który osiągnął pełen
sukces i doprowadził do tego, że jego kraj odzyskał niepodległość. Józef Klemens
Piłsudski w tym czasie również całym sercem i dostępnym orężem służył swojej
ojczyźnie. Jako twórca Legionów, drogę Polski do niepodległości widział zupełnie
inaczej niż Roman Dmowski, który gorąco pragnął zjednoczyć ziemie polskie
wszystkich zaborów pod berłem cara, a następnie dążyć do uniezależnienia się.
Józef Piłsudski jako żołnierz, tak jak Carl Gustaw Mannerheim zdawał sobie sprawę,
że wolność nie zostanie podarowana na tacy za lojalność wobec Aleksandra II (jak
wyobrażał sobie Roman Dmowski). Po wolność trzeba sięgnąć z karabinem w ręku.
Obaj nie szczędząc żołnierskiego trudu i znoju, ale przede wszystkim siebie samych
i maksymalnej ofiarności i poświęcania, osiągnęli swoje cele i spełnili marzenia
o niepodległości, Polski 11 listopada 1918 r. i Finlandii ogłoszona 6 grudnia 1917 r.,
uznana 4 stycznia 1918 r.
Kolejne lata życia obu tych wielkich postaci, to dalszy ciąg analogii na drodze
kariery politycznej i wojskowej. Chociaż przyszło im walczyć pod sztandarami wroga
(Carl Gustaw Mannerheim dla cara Rosji, a Józef Piłsudski dla cesarza AustroWęgier) umieli dostrzec i dobre strony tego swoistego „szczęścia w nieszczęściu”.
Korzyści z pewnością obaj umieli wyciągnąć wiele. Służba w armiach ówczesnych
mocarstw dawała solidne przygotowanie wojskowe, umożliwiała awanse na wysokie
stopnie wojskowe. Carl Gustaw Mannerheim wrócił z Rosji w stopniu generała broni,
Józef Piłsudski za swoje męstwo i talent dowódczy został mianowany przez
Austriaków brygadierem i odznaczony Orderem Żelaznej Korony.
Z pewnością ludzie o tak bystrych i analitycznych umysłach jak Gustaw i Józef,
poznali nie tylko struktury wojskowe przeciwnika, jego słabe i mocne strony, ale
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również mentalność dowódców i zwykłych żołnierzy. Obaj byli ludźmi światłymi, znali
dzieje swoich krajów. Myślę, że podświadomie patrzyli na przeciwnika pod kontem
ewentualnych przyszłych konfrontacji zbrojnych na drodze do niepodległości swoich
krajów. Obserwacje, oceny, analizy, wnioski, wszystko to stało się w krytycznych
dniach dla ich ojczyzn bezcenne.
Podobieństwa między obu wyjątkowymi osobistościami miały decydujące
znaczenie w tzw. godzinie prawdy. Dla Polski była to wojna bolszewicka, dla
Finlandii Talvisota – wojna zimowa. Józefa Piłsudskiego spotkały największe
zaszczyty i osiągnął najwyższe stanowisko w państwie. Piastował stanowisko
Naczelnika Państwa, Wodza Naczelnego, Premiera – nawet dwukrotnie, również
dwukrotnie stał na czele Ministerstwa Spraw Wojskowych. Był Generalnym
Inspektorem Sił Zbrojnych. Jednak dla każdego Polaka, to przede wszystkim
człowiek symbol, który wskrzesił po 123 latach Niepodległą Polskę i obronił
w 1920 roku. Wielu historyków uważa, że tak jak Jan III Sobieski obronił Europę
przed zalewem islamu, tak Józef Piłsudski obronił Europę przed ideologią
marksistowsko-leninowską. I chwała mu za to po wsze czasy! Być może Marszałek
Józef Piłsudski był również w stanie zapobiec narodzeniu się potęgi faszystowskiej
i hekatombie II wojny światowej. Miał on konkretną wizję i konkretny plan, jak to
zrealizować. Zawiodła Francja – sojusznik Polski. Rząd w Paryżu mimo wysiłków
marszałka Ferdynanda Focha czuł się na tyle beztrosko i bezpiecznie, że odmówił
udziału w prewencyjnej interwencji zbrojnej obu krajów, której celem miało być
zmuszenie Niemiec do przestrzegania Postanowień Traktatu Wersalskiego
dotyczących zbrojeń. Tyle w wielkim skrócie o Marszałku Józefie Piłsudskim i o jego
wizji bezpiecznej Polski i Europy.
Kariera wojskowa i polityczna wielkiego Fina, to niemalże lustrzane odbicie
kariery polityczno-wojskowej wskrzesiciela Wolnej Polski – Józefa Piłsudskiego.
Carlowi Gustawowi Mannerheimowi ojczyzna powierzyła również najważniejsze
stanowiska w państwie. Pełnił on zaszczytne i niezwykle odpowiedzialne stanowisko
Przewodniczącego Obrony Państwa, był Naczelnym Dowódcą Armii Fińskiej,
a także Prezydentem Finlandii. Dla każdego rodaka Carl Gustaw Mannerheim był
i jest nie tylko tym, który stał na czele sił dążących do wyzwolenia Finlandii z pod
Rosyjskiej dominacji, ale również jedynym, który potrafił zapobiec rezultatom agitacji
bolszewickiej. To on zdobył się na to, by powiedzieć „czerwonym Finom” stanowcze
„Ej”, to znaczy NIE! Kiedy zaś przyszła „godzina W” – Marszałek Carl Gustaw
Mannerheim osobiście ujął ster okrętu jakim była wówczas Finlandia na sztormowym
morzu wojny bolszewicko-fińskiej. Mimo wyjącej złowieszczo nawałnicy sowieckiej,
mimo burzy nie znajdującej tak olbrzymiego odpowiednika w skali Beauforta, mimo
zdradzieckich raf, katarakt i wszystkiego co najgorsze czyha na żeglarza,
doprowadził swój okręt, Finlandię do bezpiecznego portu. Owszem okręt ten poniósł
olbrzymie straty. Nawałnice roztrzaskały maszty, postrzępiły płótna żagli. Zginęło
wielu Finów, w tym kobiety i dzieci. Finlandia utraciła znaczną część swojego
terytorium (od północy po jezioro Ładoga), ale szalony sztorm nie złamał dzielnego
kapitana i jego załogi. Finlandia mimo strat terytorialnych obroniła, dzięki Carlowi
Gustawowi Mannerheimowi, to co najcenniejsze – WOLNOŚĆ. Nie stała się
„bratnią” republiką nad Zatoką Fińską. Za to właśnie Finowie kochają swojego
Marszałka, a świat go podziwia. Warto choć przez chwilę oddać się refleksji, jaki
byłby dzisiejszy świat, jaka byłaby Europa, gdyby nie zatriumfowali w Piotrogrodzie
bolszewicy? W jakim miejscu na arenie międzynarodowej byłaby dziś Polska, gdyby
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nie rozpleniła się po imperium Carów ideologia marksistowsko-leninowska? Tak,
mogło do tego nie dojść za sprawą jednego człowieka, Carla Gustawa
Mannerheima. Fiński Marszałek całym sercem, jako arystokrata, kochał ład
społeczny, gardził rewolucją i proletariatem. Potwierdza to Jonathan Clements
w swojej pracy „Prezydent, żołnierz, szpieg” 4 „...Nocne niebo było czerwone od łun
pożarów, a na ulicach panowała niespokojna atmosfera karnawału. W większości
okien panowały ciemności, w niektórych mieszkaniach dopalał się pożar. Ludzie stali
stłoczeni w grupkach blisko ognisk, przy których próbowali się ogrzać. Syreny
strażackie wyły w oddali, ale nikt nie wiedział jak zostaną potraktowani strażacy, gdy
będą próbowali gasić budynki należące do elit starego porządku. Wrzawę
powiększały samochody, w których siedziały bandy złożone z rewolucjonistów,
zbuntowanych żołnierzy i ich towarzyszek, które Mannerheim określił krótko jako
pracownice okolicznych burdeli. Wszędzie powiewały czerwone flagi....” Ten fiński
arystokrata i nieprzeciętnie uzdolniony strateg – planista wojskowy, całym sercem
pragnął pomóc białogwardzistom rozprawić się z bolszewikami Lenina. Na własne
oczy widział przecież to, co robiła tłuszcza podjudzana przez demagogów Lenina
i Stalina. Na jego oczach „Czerwone tsunami” obracało w ruiny i zgliszcza Piotrogród
„Wenecję Północy”, miasto które tak wiele dla niego znaczyło, miasto które Carl
Gustaw Mannerheim kochał. Chcąc jednak podjąć tak ambitne przedsięwzięcie Carl
Gustaw musiałby najpierw mieć spokój i ład polityczny w swoim kraju. Tak jednak
nie było. Finlandia była rozdarta bratobójczą wojną. Czerwoni opanowali południe
kraju łącznie ze stolicą. „Biała Armia” Carla Gustawa Mannerheima panowała nad
obszarem sąsiadującym ze Szwecją Vaasa, Kokkola Oulu i Tornio. O ile Czerwonym
Finom” pomagali Rosjanie stacjonujący w garnizonach na terenie Finlandii, to Biali
musieli walczyć z jednymi i drugimi. Kiedy Carl Gustaw Mannerheim uwolnił od
czerwonego terroru Tampere, planował wyzwolenie stolicy, ale tu sprawy były
o wiele bardziej skomplikowane. W bliskim sąsiedztwie Helsinek od strony Rosji,
w twierdzy Sveaborg stacjonowała znakomicie uzbrojona i wyposażona załoga
rosyjska. Carl Gustaw Mannerheim wysłał tam swoich ludzi z zadaniem
unieszkodliwienia załogi zanim zajmą ją czerwoni. Zapewne misja by się nie
powiodła, gdyby nie daleko idąca życzliwość rosyjskiego korpusu oficerskiego, ale
nie tylko. Sojusznikami fińskich białoarmistów stali się również polscy żołnierze
stacjonujący w twierdzy. To oni właśnie odpowiadali za łączność telefoniczną na
wyspie. Wyobraźnia planistyczna Carla Gustawa Mannerheima sprawiła, że cała
operacja rozbrojenia Twierdzy Sveaborg była majstersztykiem. Rosjanie zadbali, by
wyposażyć Finów w dokument in blanco, ci wpisali już sami rozkaz
natychmiastowego rozbrojenia istniejących w twierdzy wszelkich stanowisk
strzeleckich. Jedynie załoga jednego gniazda ogniowego wykazała się nieufnością
i postanowiła zażądać telefonicznego potwierdzenia rozkazu. I tutaj Polacy świetnie
się spisali. Przełączyli tę rozmowę do właściwej osoby, która nie tylko potwierdziła,
ale kategorycznie zaznaczyła, żeby nie utrudniano operacji. Sveaborg i rozbrojenie
baterii w taki sposób, to jeden z najważniejszych przykładów fenomenu Wodza
Białej Armii w fińskiej wojnie domowej.
Wysoce prawdopodobnym jest, że gdyby Carl Gustaw Mannerheim, ten
geniusz wojskowości, wcześniej „posprzątał swoje podwórko” (pokonał
prokomunistyczną i prosowiecką opozycję) to doszłaby do skutku jego interwencja
4

J. Clements, Mannerheim – Prezydent, żołnierz, szpieg. Zakrzewo 2010, s. 148
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zbrojna w kolebce Rewolucji. Wówczas inaczej wyglądałby porządek ówczesnej
Europy i świata. Fin z poparciem swoich rodaków był być może w stanie zdusić jeden
totalitaryzm stalinowski w zarodku. Nie wykluczone, że marszałek Józef Piłsudski
również mógł zapobiec narodzeniu faszystowskiego totalitaryzmu. Ileż to razy
bywało tak, że przypadki, a także jednostki wpływając na bieg spraw, wpływały na
losy świata!
Marszałek Carl Gustaw Mannerheim – architekt systemu obronnego, zwanego
linią Mannerheima, wcześniej zbudował równie bardzo ważny, a być może
ważniejszy system bezpieczeństwa swojego kraju. Ten wielki strateg potrzebował
jednak do owej „budowli obronnej” stali i żelbetonu. Sięgnął po budulec jeszcze
trwalszy. Kiedy Fiński rząd postanowił nadać mu w 1933r. rangę i buławę marszałka
polowego, wódz rozumiejąc i czując odpowiedzialność za losy kraju, przystąpił do
budowy materialnego i duchowego – niematerialnego „systemu” bezpieczeństwa
ojczyzny. Budował płomiennymi natchnieniami i przesyconymi patriotyzmem
przemowami,5 … Gdy wybuchnie wojna, życie ludzkie przestaje mieć wartość,
a ziemia jest niszczona. Nowa broń masowego rażenia może wycisnąć na kolejnym
konflikcie mordercze piętno. Tam gdzie honor i odwaga przestają mieć znaczenie,
a szablą włada nienawiść nie ma miejsca na pokój. Ale wszyscy jesteśmy w tej samej
sytuacji, żyjemy w trudnych i niespokojnych czasach. Wyciągam więc rękę do
każdego kto chce działać i pełnić obowiązki na rzecz swojego kraju. Patriotyczny
duch wyrażony w pragnieniu obrony państwa i wytrwania aż do końca, jak na
prawdziwych mężczyzn przystało, to wszystko o co proszę. To kim byliście 15 lat
temu, dziś nie ma już znaczenia”...
O ironio, łatwiej było tymi słowami trafić do serc zwykłych ludzi, niż do polityków,
z których wielu uważało, że kraj jest całkowicie bezpieczny. Śmiało więc cieli wydatki
na obronę, bo przecież mieli podpisany pakt o nieagresji z Wielkim Sąsiadem (ślepo
wierzyli w taki współczesny Art. 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego).
Carl Gustaw Mannerheim jako człowiek światły, pobierający również lekcje
historii w nieokrojonej ilości godzin, doskonale rozumiał, że tylko kwestią czasu jest
atak ze wschodu. Nie powinno to również być nowością, abstrakcją, czy
pesymistycznie obłąkańczą wizją dla fińskich polityków, przecież tak się działo od
stuleci. Jednak wielu polityków nie chciało pamiętać o bolesnych lekcjach historii
swojego kraju. Carl Gustaw Mannerheim jako Przewodniczący Rady Obrony
doskonale zdawał sobie sprawę ze stanu fińskiej armii. Efektem ciągłego
zmniejszania wydatków na zbrojenia stało się, że armia nie posiadała ani jednego
działka przeciwczołgowego. Wojsko miało na stanie jedynie kilka czołgów, ale tak
archaicznych, że ich miejsce faktycznie powinno być tylko w muzeach. Żałośnie
wyglądały również siły powietrzne. Marszałek robił co tylko mógł by pobudzić
wyobraźnię polityków, by w uwrażliwić ich na sprawy najważniejsze, sprawy
bezpieczeństwa państwa. Myślę, że nic nie straciła na aktualności jego przemowa
wygłoszona w Viipuri, na kilka miesięcy przed wybuchem zawieruchy wojennej.
Wówczas Carl Gustaw Mannerheim mówił... Nawet marzyciel żyjący w ułudzie
wiecznego pokoju, doznaje teraz brutalnego przebudzenia i zaczyna docierać do
niego groza jaką przynosi XX wiek. Praw narodów nie da się wywalczyć prostymi
słowami i deklaracjami. By obronić kraj, potrzeba woli i poświęcenia. 6 List Marszałka
5
6
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C.G. Mannerheim, Wspomnienia. Warszawa. 1996, s. 305
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do prezydenta Kyösti Kalio z dnia 27.11.1939r. dobitnie potwierdzał, że był on
w pełni świadom powagi sytuacji i realiów możliwości obronnych kraju. Nie krył
wzburzenia na niekompetencje i beztroskę polityków. „... Wszystko wskazywało na
to, że zmierzamy w kierunku potężnego konfliktu, ale kompletna ignorancja, brak
zrozumienia i skąpstwo doprowadziły do rażących zaniedbań. Nawet teraz, gdy
problem obronności stał się palący, większość podchodzi do niego z godną podziwu
pobłażliwością, jak byśmy ciągle żyli w czasie pokoju...” 7 Wielkim szczęściem dla
Finlandii było to, że ów mąż opatrzności był realistą. Nie łudził się pokojowymi
traktatami. W latach trzydziestych zmusił wręcz fiński rząd do pilnego zajęcia się
sprawą obrony terytorialnej. Za jego sprawą, na Przesmyku Karelskim powstał pas
umocnień, ponad 100 żelbetowych bunkrów i pewna ilość umocnień drewnianoziemnych na 135 km odcinku Przesmyku. Dodatkowo przedarcie się wrogowi
utrudnić miały zasieki z drutu kolczastego, tysiące min oraz przeszkody
przeciwczołgowe. Wszystko to wkomponowane w krajobraz Przesmyka, liczne
bagna i jeziora, stanowiło „Linię Mannerheima”. To newralgiczne miejsce w systemie
obronnym Finlandii Carl Gustaw Mannerheim nazwał Fińskimi Termopilami.
Streszczenie
Narodziny niepodległej Finlandii spowodowane były wieloma czynnikami
i uwarunkowaniami
historycznymi.
Spoiwem
zróżnicowanego
etnicznie
społeczeństwa fińskiego był epos narodowy Kalewala. Na drodze do utrzymania
fińskiej niepodległości stanęła „Wojna Zimowa”, „Wojna Kontynuacyjna” i „Wojna
Lapońska”. W tej godzinie próby na czele fińskich sił zbrojnych stał Marszałek Carl
Gustaw Mannerheim. Wybitni mężowie opatrzności jakimi byli Carl Gustaw
Mannerheim i Józef Klemens Piłsudski mieli wiele podobnych epizodów w życiu
osobistym i w służbie swoich ojczyzn.
Słowa klucze: Talvisota – wojna zimowa, Jotkasota – wojna kontynuacyjna,
Kalewala, Carl Gustaw Mannerheim, Linia Mannerheima, Pehr Evind Svinhufvud
Summary
The beginning of independent Finland was caused because of many historical
reasons. The linking of the Finnish society, which used to be ethnically mixed, was
the epic called ”Kalewala”.”The Talvisota”, “Jotkasota” and “The Lapland War”
appeared on the way to keep the Finnish independence. During that time, on the
Finnish forces, Marshal Carl Gustaw Mannerheim stayed ahead. The distinguished
defenders like Carls Gustaw Mannerheim and Joseph Klemens Pilsudski had many
similar episodes, not only in their private lives but also during the duty for their
homeland.
Key words: Talvisota – winter war, Jotkasota – continuation war, Kalewala, Carl
Gustaw Mannerheim, Linia Mannerheima, Pehr Evind Svinhufvud
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Paweł WILK
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
PORT LOTNICZY JAKO SYSTEM OPERACJI LOTNICZYCH
Wstęp
Przepisy (normy prawne) dotyczące portów lotniczych są częścią prawa
lotniczego. Prawo to reguluje stosunki prawne powstające w związku z działalnością
lotnictwa. Na pojęcie lotnictwa składają się pewne elementy podstawowe, takie jak:
przestrzeń powietrzna, personel lotniczy oraz lotnicze urządzenia naziemne, do
których zalicza się przede wszystkim lotniska. Tym elementem odpowiadają
określone działy prawa lotniczego (wewnętrznego i międzynarodowego). Operacje
w porcie lotniczym dzielimy na operacje statków powietrznych oraz operacje
terminalowe. Z kolei operacje statków powietrznych dzielimy na operacje powietrzne
i operacje naziemne
1. Port Lotniczy – charakterystyka
W przepisach brak jest jednoznacznie definicji portów lotniczych i przez to
często utożsamia się je z lotniskiem. Przykładem takiego ujęcia problemu są
przepisy brytyjskie oraz zapisy zawarte w „Konwencji chicagowskiej”. Inaczej jest
w przepisach polskich, gdzie port lotniczy traktuje się jako element infrastruktury
naziemnej ułatwiającej „żeglugę powietrzną”. Portem lotniczym nazywa się część
lotniska obejmującą budowle, urządzenia mechaniczne i wszelkie inne urządzenia
oraz pomieszczenia położone na terenie oddzielnym od pola wzlotów. Ponieważ
w większości opracowań, używa się zamiennie pojęć: port lotniczy – lotnisko
postanowiono nie zmieniać tego stanu rzeczy i uznano te pojęcia za równoznaczne.
Port Lotniczy stanowi istotną część systemu transportu lotniczego, ponieważ
jest to fizyczne miejsce, w którym dokonywane jest przesunięcia z trybu
powietrznego do trybu lądowego.
W związku z tym, jest to punkt interakcji z trzech głównych elementów
składowych systemu transportu lotniczego:
 Lotniska;
 linii lotniczych;
 pasażerów.
Planowanie i operacje lotnicze muszą, jeśli mają być skuteczne, uwzględniać
oddziaływanie tych trzech elementów głównych. Do poprawnego działania systemu,
każdy z uczestników musi osiągnąć pewną formę równowagi z pozostałymi dwoma.
Niezastosowanie się do tego spowoduje nieoptymalne warunki, których przykładem
są wiele niepożądanych zjawisk, które są wskaźnikiem niedostatecznej współpracy.
Każdy może, w stanie niepohamowanej konkurencji, prowadzić do ewentualnego
spadku skali operacji na lotniskach, a w takim przypadku ruch przekierowany jest do
innych lotnisk, oraz w przypadku braku konkurencyjnych opcji, do obniżenia
standardów.1 Taki stan ujawnia się w różny sposób:
 deficyt operacji lotniczych przeprowadzanych w porcie lotniczym;
1

N.J. Ashford, J. Boothby., Difficulties in modeling airport systems. Transportation Research Record.
Washington 1979, DC: Transportation Research Board
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deficytem linii lotniczych na lotnisku;
niezadowalające warunki pracy linii lotniczych i lotniska;
niezapewnienie noclegu pasażerom;
brak wystarczającej ilości kierunków lotów;
przeprowadzania niebezpiecznych operacji lotniczych;
wysokie koszty operacyjne dla linii lotniczych;
niewystarczające wsparcie dla linii lotniczych;
duże opóźnienia dla linii lotniczych i pasażerów;
niedostateczne wyposażenie;
powolne odprawianie pasażerów.

2. Krajowy System Portów Lotniczych
Nowoczesne lotniska, z długimi pasami startowymi, drogami kołowania,
obszernym hangarem, obszarem terminali pasażerskich, obsługą naziemną
i urządzeń nawigacji lotniczej, stanowią znaczne inwestycje infrastrukturalne. Na
całym świecie, są one obecnie postrzegane jako obiekty wymagające inwestycji
publicznych. Są często częścią krajowego systemu lotniczego, zaprojektowane
i finansowane w celu uzyskania maksymalnej korzyści z inwestycji publicznych.
Każdy kraj z własną strukturą gospodarczą i filozofią polityczną opracowuje krajowy
system lotnictwa cywilnego, stworzony dla własnych potrzeb. System ten ma istotne
znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych portów lotniczych zależeć będzie od
rodzaju bieżącej i przyszłej liczbie obsługiwanych pasażerów w porcie pod kątem
takich parametrów jak wielkość, rodzaju samolotów, charakteru międzynarodowych
lotów, krajowych lotów, liczby linii i tempa rozwoju. Dwa różne systemy krajowe
zostaną omówione krótko, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Służą one
do zilustrowania, jak systemy różnią się w zależności od różnych krajowych potrzeb.
Stany Zjednoczone są bardzo dobrze uprzemysłowionym narodem z ponad
18.000 lotniskami (w tym heliportach, bazami wodnosamolotów i wspólnymi
zastosowaniami cywilno-wojskowych lotnisk), z czego około 12.800 są zamknięte
lub ograniczone dla użytku publicznego. Z pozostałych około 670 świadczy usługi
komercyjne poprzez transport pasażerski. Niektóre z ponad 5000 lotnisk w USA nie
są obsługiwane przez przewoźników lotniczych a mają więcej operacji lotniczych niż
wiele lotnisk obsługiwanych przez duże linie lotnicze. Porty lotnicze, takie jak Van
Nuys w Kalifornii i Fort Lauderdale na Florydzie mają ponad 200.000 operacji
lotniczych rocznie. Van Nuys jest dziewiątym największym portem lotniczym w USA
i stanowi własność publiczną w Narodowym Planie zintegrowanych systemów
portów lotniczych (NPIAS), kwalifikując się do pomocy federalnej w postaci budowy
większości obiektów potrzebnych w porcie, innych niż te związane z działalnością
gospodarczą. Własność lotnisk dużych i średnich przedsiębiorstw jest prawie
w całości w rękach lokalnych społeczności. Dwa średniej wielkości lotniska
w Washington były wcześniej eksploatowane przez rząd federalny, ale są teraz
w ramach operacji Metropolitan Washington – lotniskami rządowymi. Będące
własnością prywatną – komercyjne lotniska, których jest obecnie niewiele i nie są
istotne dla krajowego systemu, choć w połowie lat 90-tych istniała znaczna presja
na niektóre z największych obiektów, które mają być sprywatyzowane. Skala
środków finansowych otrzymanych przez każde z lotnisk publicznych należy do
lotniska i jego funduszy powierniczych jest to w dużej mierze związane
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z funkcjonalnością obiektu. Na taki system składa się również pod względem
geograficznym odległość od siebie obiektów, regionalnych i lokalnych lotnisk, które
mają szansę rozwinąć się wraz ze wzrostem ruchu. W konsekwencji, funkcjonalny
system klasyfikacji amerykańskiego krajowego planu systemu portów lotniczych jest
stosunkowo wolny od struktury związanej z przepustowością pasażerów
i działalności lotniczej. Lotniska mają swobodę przenieść się na ich klasyfikację,
która jest de facto klasyfikacja wymagającą (NPIAS 1987). 2
Zupełnie inny system Portów Lotniczych istnieje w Wielkiej Brytanii, który,
oprócz kilku głównych lotnisk, posiada dużą liczba małych regionalnych obiektów
rozłożonych na małej powierzchni. Ekonomiczna ocena wydajności systemu
brytyjskich lotnisk wskazuje, że większość w tym systemie składa się z obiektów
które są mało opłacalne, aby móc odzyskać straty są dokonywane inwestycje
w nadziei na przyciągnięcie ruchu pasażerskiego.3 W celu zachęcenia do rozwoju
krajowego systemu lotnictwa cywilnego, w których kilka stanowi ważne lotniska
przesiadkowe (tranzytowe) które miałyby zaspokoić ruch międzynarodowy a resztę
lotnisk przyjęłoby rolę lotnisk „wspierających”, rząd brytyjski w 1978 roku opracował
politykę, prowadzącą do inwestycji rządu w system portów lotniczych.4 Polityka
rozpoznawała cztery odrębne kategorie lotnisk i wskazywała, że rządowe
zatwierdzenie w formie finansowania i zgody tworzenia takich obiektów powinna być
oparta na tej klasyfikacji. Były to: lotniska międzynarodowe, które dostarczały szeroki
wybór międzynarodowych i międzykontynentalnych lotów; lotniska regionalne, które
były przewidziane do krótkodystansowych lotów międzynarodowych i krajowych;
lotniska lokalne dostarczające obsługę na poziomie trzecim, (regularne usługi
pasażerskie samolotów posiadające mniej niż 25 miejsc siedzących) oraz Ogólne
Lotniska. Ze względu na wiele powodów zarówno politycznych i gospodarczych,
w 1987 r. wszystkie będące własnością publiczną lotniska o rocznych przychodach
przekraczających 1.000.000 dolarów zostały sprywatyzowane. Oznaczało to, że
brytyjski Urząd Lotnictwa, który posiadał siedem portów lotniczych w tym dwa
największe, Londyn Heathrow i Gatwick, były notowane na londyńskim rynku akcji
na publicznej giełdzie w danym roku (Ashford i Moore 1993). Wszystkie inne porty
lotnicze w tym czasie pozostawały w prywatnych firmach, ale z wszystkich kapitałów
posiadanych przez miejscowe władze rządowe. Ponieważ ogólna prywatyzacja
miała miejsce w 1987 r., kilka innych lotnisk zostało sprywatyzowane do rąk
prywatnych: np., Prestwick, Liverpool, East Midlands, Belfast i Southampton.
Głównymi elementami w systemie brytyjskich lotnisk przedstawiono w tabeli 1.1,
chociaż de facto deregulacja od prywatyzacji znacznie zaciera różnice pomiędzy
kategoriami. Pięć głównych lotnisk może być nadal uważany za "główne": trzy
lotniska w Londyn (Heathrow, Gatwick i Stansted), Glasgow i Manchester. Niektóre
międzykontynentalne dalekiego zasięgu usługi są dostępne w portach lotniczych,
takich jak Birmingham, które mogłoby być klasyfikowane jako lotnisko regionalne.
W połowie lat 90, zgodnie z klasyfikacją działalności z 1978, doprowadzono do
2

3

4
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zacierania się różnic w systemie, gdzie przepustowość lotnisk i zdolność do
generowania ruchu pasażerskiego były głównymi wyznacznikami funkcjonowania
portu. Na przykład, liczba lotnisk, które należały do kategorii lotnisk regionalnych,
zaplanowano
międzykontynentalne
kierunki
szczególnie
na
trasach
transatlantyckich. Rozwój ruchu i zmiany statusu lotnisk po prywatyzacji zmniejszyły
liczbę lotnisk, które prowadziły straty.
Tabela nr 1: Brytyjski krajowy system Portów Lotniczych
Lotniska międzynarodowe:
dostarczające szeroki zakres oraz częstotliwość lotów międzynarodowych, w tym lotów
międzykontynentalnych oraz pełen zakres usług krajowych.
Lotniska regionalne:
Lotniska nastawiona głównie na transport lotniczy w poszczególnych regionach. Dotyczą
one zapewnienia sieci krótkodystansowych połączeń międzynarodowych (głównie do
Skandynawii i innych części Europy), zakres usług czarterowych i usług krajowych, w tym
połączeń z lotniskami głównymi.
Lotniska lokalne
Lotniska świadczące usługi na poziomie trzecim, (regularne usługi pasażerskie
obsługiwane przez samoloty z liczbą miejsc nie przekraczającą – 25 miejsc), lotnisko
prywatnie wykorzystywane do lokalnych potrzeb, koncentrując się na lotnictwie ogólnym
oraz niektórych lotach czarterowych.
Ogólne lotniska
dotyczą przede wszystkim świadczenia ogólnych

3. Sposób działania lotniska
Lotnisko znajduje się często bezpośrednio przy terminalu w części startowej
samolotu. W sposób funkcjonalny, obiekt musi być zaprojektowany tak aby
umożliwić samolotowi w najprostszy sposób lądowanie oraz wzbicie się. W tych
dwóch operacjach, można w razie potrzeby, rozładunku i załadunku, obciążyć
załogę oraz serwis. Jest zwyczajem, aby dzielić pracę w porcie lotniczym między
załogą powietrzną a obsługą naziemną funkcje te pokazane są w uproszczonym
schemacie systemu na rys. 1.1. Schemat ogólny wskazuje, że po podejściu
samolotu do drogi startowej, drogi kołowania i przed dokowaniem do pozycji
postojowej (gate position), gdzie ładunek jest skierowany na terminal do sortowni
w celu segregacji ładunku – w systemie wejścia/wyjścia bagażu. Pasażerowie
odlatujący udają się w tym czasie za wskazówkami obsługi naziemnej do wyjścia dla
odlatujących (departing gates).
Terminal pasażerski lotniska i towarowy jest sam w sobie obiektem, który
spełnia trzy różne funkcje.
1. Zmiana trybu. W celu zapewnienia fizycznego powiązania między pojazdami
a statkami powietrznymi zaprojektowane odpowiednio do charakterystyki
pracy w strefie operacyjnej lotniska oraz obsługi naziemnej.
2. Przetwarzanie. Dla zapewnienia niezbędnych urządzeń do sprzedaży
biletów, dokumentacji oraz kontroli pasażerów i towarów.
3. Zmienny typ ruchu. Przetransportowaniu części towarowej samochodami,
przewiezieniu odlatujących pasażerów samochodami, autobusami oraz
pociągami do samolotów, w taki sposób że na ogół startowały według
zaplanowanego wcześniej harmonogramu.
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Wiele małych portów lotniczych, zapewnia niewiele więcej niż prosty terminal
pasażerski przeznaczony do przewozów pasażerów o małej objętości, niektóre
zapewniają jedynie obiekt terminala pasażerskiego. Funkcjonowanie lotniska jest
znacznie bardziej skomplikowane niż w dworzec kolejowy lub dalekobieżne dworce
autobusowe. Lotniska o średniej lub dużej skali są jednak znacznie bardziej złożone
i wymagają organizacji, która będzie w stanie obsłużyć takie komplikacje. Lotniska
znacznej wielkości muszą mieć tak rozwiniętą organizację, która zapewni
następujące udogodnienia:
 Obsługa pasażerów;
 Serwisowanie i konserwacja samolotów;
 Operacje lotnicze, w tym załogi samolotów, obsługa naziemna, terminali
i pomieszczeń biurowych;
 Przedsiębiorcy niezbędni dla zapewnienia stabilności gospodarczej lotniska
(koncesje, firmy leasingowe, itp.);
 Zaplecze wspierające lotnisko (kontrola ruchu lotniczego, meteorologia,
sokolnik itp.);
 Organizacje rządowe – inspekcja sanitarno-epidemiologiczna, służba celna,
straż graniczna, straż pożarna.
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Duże międzynarodowe koncerny składają się z jednostek, które borykają się
z problemami jak każda duża organizacja zatrudniająca wielu pracowników.
W niektórych przypadkach samo lotnisko jest dużym pracodawcą (np. Frankfurt,
o przepustowości 30 mln pasażerów – liczba pracowników w porcie wynosi 12000).
W pozostałych przypadkach organ działa bardziej jako pośrednik usług, co skutkuje
niskim poziomem w bezpośrednim zatrudnieniu (np. Los Angeles, 51 mln pasażerów
i 1335 pracowników w 1994r.). Niezależnie od wybranego sposobu działania, ogólny
poziom zatrudnienia w głównych portach lotniczych będzie wysoki i będzie w ciągłej
interakcji między różnymi pracodawcami zatrudniającymi pracowników.
Nieefektywne działania i niepowodzenia operacyjne w takich dużych systemach, po
przez niekompetencje, dezorganizacje, albo akcje protestacyjne, skutkują
ogromnymi kosztami w postaci generowania dodatkowych kosztów utrzymania,
straconym czasem pasażerów i opóźnieniami w transporcie.
4. Scentralizowane i zdecentralizowane systemy operacyjne portów
lotniczych
Sposób, w jaki obsługiwany jest port lotniczy, a struktura administracyjna takiej
instytucji wpływa na konstrukcje samego lotniska. Można łatwo klasyfikować lotniska
na dwa główne i bardzo różne klasy operacyjne: scentralizowane
i zdecentralizowane. Większość starszych terminali lotniczych została
zaprojektowana przy użyciu scentralizowanej koncepcji, w której cały proces zostaje
przeprowadzany w głównym budynku terminalu wraz z dostępem do wejścia na
samolot które znajdował się przy estakadzie lub w rękawie lotniczym (ruchomy
pomost łączący terminal lotniczy ze stojącym na płycie postojowej samolotem
pasażerskim). Wiele portów lotniczych wciąż działa w sposób zadowalający przy
użyciu systemu scentralizowanego (np. Tampa, Bruksela). Inne lotniska rozpoczęły
swoją działalność jako obiekty scentralizowane, ale przekształciły się
w zdecentralizowane gdy dodano dodatkowe terminale w celu radzenia sobie
ze zwiększonym ruchem pasażerskim (np. London Heathrow, Paryż – Orly, Madryt
czy Warszawa Okęcie). Inne lotniska zostały zaprojektowane od początku swojego
istnienia jako zdecentralizowanych obiekty, działające z wieloma terminalami każdą
z kompletem udogodnień (np. Dallas-Fort Worth, Paris Charles de Gaulle, Kansas
City, Toronto czy Nowy York JFK). Inną formą decentralizacji są występujące
równoległe asfaltowe pasy startowe (np. Atlanta) czy zdalne anteny radarowe
(np. Pittsburgh).
Aż do początku 1960, ruch pasażerski przy największych portach lotniczych na
świecie było tak mały, że scentralizowane działania było powszechne. Istnieją
ekonomiczne zalety wykorzystania stałych urządzeń taki jak system bagażowy,
stanowiska odprawy czy też ruchome rękawy. Podobne korzyści z takiego
zastosowania znajdują władze portów lotniczych, linie lotnicze, najemcy czy też
personel. Stwierdzono również, że istnieje mniejsze zapotrzebowanie na
pracowników ochrony w scentralizowanym systemie.
Ponieważ ruch wzrósł w głównych węzłach, fizyczny rozmiar scentralizowanych
obiektów wzrastał z udogodnieniami, aż stały się one nadzwyczajne na dużą skale.
Na przykład, w 1980 roku, przed przebudową Chicago O'Hare w obrębie jednego
budynku terminala, odległość między skrajnymi wyjściami (gate) wynosiła poniżej
1,5 km. Parkingi wzrastały równocześnie w tej skali. Dlatego podróżujący mogą
spotykać się na bardzo długim spacerem, albo między liniami lub pomiędzy
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terminalami W celu rozwiązania problemu odległości, zostały opracowane
zdecentralizowane projekty, aby zachować odległości spaceru na obszarze 300 m,
zalecane przez Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA),5
maksymalnej odległości między chodnikiem a najdalszym punktem odprawy ustala
się na 100 m. Decentralizacja została przeprowadzona w miarę koncepcji bramy
przylotów Dallas-Fort Worth i Kansas City, gdzie suma odległości od samochodu do
samolotu wynosi około 100 m. Zalety decentralizacji są znaczne. Terminale są
utrzymane w odpowiednich wymiarach, liczba pasażerów nigdy nie staje się zbyt
wysoka a i odległości są utrzymywane na niskim poziomie (Ashford i Moore 1993).
Parkingi są małe, ale oddalone od terminala w rozsądnym dystansie. Dlatego o wiele
łatwiej jest je nadzorować i tym samym stają się one bezpieczniejsze z punktu
widzenia przestępczości, zaprojektowanie takie jest o wiele prostsze. Operacyjnie,
jednak decentralizacja może prowadzić do wyższych wymagań w stosunku do
personelu lotniska, ponieważ te same funkcje, takie jak administracja
i bezpieczeństwo, muszą być przeprowadzane oddzielnie w każdym terminalu.
Ponieważ skala takich obiektów jest bardzo duża, każdy obiekt wymaga pełnego
asortymentu pomieszczeń pasażerskich i pracowniczych. Jest zatem możliwe, aby
mieć słabiej rozwinięte stałe placówki takie jak: pomieszczenia bagażowe, odbioru
bagażu, odprawy obszarów oraz obiektów mobilnych, takich jak magazynowanie
rękawów lotniczych.
W dużych lotniskach, skala oddalonych urządzeń może być bardzo duża. Na
przykład, jeżeli 14 terminali w Dallas-Fort Worth (DFW) miało być zbudowane
zgodnie z pierwotnym planem zagospodarowania odległości pomiędzy dwoma
najbardziej oddalonymi wynosiłaby 4,5 km. Całkowicie zdecentralizowane projektuje
oznacza, że pasażerowie między liniami musi by posiadać jakąś formę układu
przepustowego, aby umożliwić im ruch między terminalami. W Dallas-Fort Wort,
osiągnięto to przez automatyczne pojazdy tranzytowe; do starszych terminalach,
takich jak Nowy Jork JFK i Londyn Heathrow i nowszych portów lotniczych, takich
jak Charles de Gaulle, uzyskano to poprzez proste autobusy. Choć żaden
z opisanych sposób nie jest szczególnie wygodny.6
Często zignorowane trudności operacyjne wynikające z decentralizacji to utrata
dziennej zdolności przewozowej, która ma miejsce wówczas, gdy określony obszar
terminala jest podzielony na kilka podobszarów. Wydajność zależy od szczytowych
godzin pracy a zapotrzebowaniem, łatwiej oraz spokojniej jest w jednym dużym
terminalu niż trzech mniejszych terminalach
5. Zawiłość operacji lotniczych
Lotniska są złożonymi przedsiębiorstwami z funkcjami, które rozciągają się
zasadniczo poza lotnisko oraz "ruchem" związanym z operacjami lotniczymi. Gdy
porty lotnicze zwiększają swoją objętość pod względem przepustowości pasażerów,
nieokreślone przychody lotnicze stają się coraz bardziej ważne (Ashford i Moore
1993). Oczywiste jest również, że w większości krajów, utrzymują one porty lotnicze
dla rentowności ekonomicznej poprzez rozwijanie zdolności przychodów na szeroko
opartej „ogólnej strukturze organizacyjnej”, takie zmiany odzwierciedlają coraz
większe znaczenie dochodów komercyjnych z rosnącej przepustowości pasażerów.
5
6

Civil Aviation Statistics of the World. Montreal: International Civil Aviation Organization (ICAO) 1995
R. Doganis, G. Thompson. Economics of British Airports. London: Polytechnic of Central London 1973
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Jako że względna i bezwzględna większość w działach niehandlowych zwiększa
przychód danego portu, dużo więcej uwagi należy zwracać na rozwijanie handlu.
Wiele władz lotniska na całym świecie rozwinęło znaczącą wiedzę w tego rodzaju
przychodach.
6. Zarządzanie oraz struktura portów lotniczych
Nie ma unikalnej formy dla struktur administracyjnych, która była by idealna dla
każdego lotniska. Lotniska różnią się w ich rodzaju oraz skali przepustowości, różnią
się w ich związku z organami rządowymi i organami pozarządowymi, a także
w różnych organizacjach zrzeszających i stowarzyszonych na szczeblach
centralnych, lokalnych i rządowych. Struktury organizacyjne muszą być również
uznawane za ewolucyjne, w zależności od wcześniej istniejącej struktury i presji na
zmiany, których najmniejsze to takie, które odnoszą się bezpośrednio do
osobowości i możliwości osób odpowiedzialnych za taką organizacje.
Struktura organizacyjna ulegnie radykalnej reformie, lotniska powinny zostać
sprywatyzowane. Struktura zależy także od roli jaką przyjmują władze lotniska,
począwszy od funkcji pośrednictwa przy minimalnym udziale operacyjnym w wielu
działalnościach prowadzonych na terenie lotniska (model USA) do bezpośredniego
zaangażowania operacyjnego w zadaniach występujących na lotnisku (model
europejski). Należy również pamiętać, że w przypadku innych organizacji
komercyjnych i rządowych na działających obiektach, struktura zarządzania portów
lotniczych może być podzielona na funkcje kadrowe i organy produkcyjne. W sposób
w jaki te funkcje są wprowadzane różnią się w zależności od lotniska. Kadrowe to
te, które zapewniają bezpośrednie wsparcie menedżerskie dla administratora. 7
Stosunkowo często są one małe pod względem personelu, zaangażowane są
jednak w proces podejmowania decyzji, dzięki czemu mają duży wpływ na całą
organizację. Organy produkcyjne, z drugiej strony, są zaangażowane
w funkcjonowanie z dnia na dzień w danej placówce. W porównaniu z działem kadr,
zwykle wymagają one o wiele większego nakładu personelu. Sposób, w jaki kadry
oraz pracownicy poszczególnych działów zgłaszają do dyrektora lotniska znacznie
różni się między portami lotniczymi. Rysunek 1.2 pokazuje trzy różne formy struktur,
które obejmują zakres tego, co może pojawić się na każdym konkretnym lotnisku.
Opcja A jest to struktura, gdzie personel jak i służby porządkowe lotniska
podlegają bezpośrednio pod dyrektora lotniska. Jest to normalna sytuacja
występująca na małych lotniskach, gdzie funkcje wykonywane przez personel nie są
wygórowane, a gdzie dyrektor lotniska jest ściśle związany operacjami
przeprowadzanymi w porcje. Opcja B może występować w większych portach
lotniczych. Rosnące działy operacji lotniczych podlegają pod wicedyrektora
natomiast działy kadr są w ścisłej współpracy z dyrektorem. Na dużych lotniskach,
Opcja C może występuje wtedy gdy działy operacji lotniczych i personel podlegają
pod dwóch różnych zastępców dyrektorów. Przykład zostaną przedstawione
w dalszej części.

7

Wiley, R. John. Airport Administration. Westport, Conn.: Eno Foundation 1981
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Rysunek 1.3 i 1.4 okazują, strukturę organizacyjną dwóch niezależnych lotnisk
zachodnioeuropejskich. Obie struktury odzwierciedlają europejski model, w którym
organizacja jest oparta na działaniach obsługi naziemnej. Obsługi pasażerów oraz
samolotów prowadzona jest przez pracowników danego lotniska. Struktura
występująca w Monachium jest dość typowa w swojej klasyfikacji działalności
w stosunku do operacji lotniczych, technicznych i działów handlowych. Zazwyczaj
jest to układ gdzie występuje podział na poszczególnych dyrektorów, którzy pełnią
określone role w radzie nadzorczej. O rocznej przepustowości pasażerskich
większej niż 14 mln, liczba personelu zatrudniona w takim porcie lotniczym wynosi
około 3500. Wynika to z wysokiego zapotrzebowania w aktywności instytucji na
lotnisku po stronie operacji lotniczych, z czego około 50 procent personelu lotniska
jest zatrudniona w dziale operacji lotniczych.
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Łączna liczba osób zatrudnionych w porcie lotniczym w Amsterdamie w 1995
roku wynosiła 41.900, co czyni go drugim co do wielkości pracodawcą w regionie.8
Spośród nich blisko 1550 osób stanowią pracownicy związani bezpośrednio
z lotniskiem, w przybliżeniu około 15160 pasażerów rocznie korzysta z usług
zatrudnionych w porcie pracowników, wskazując na znacznie niższy poziom
zaangażowania w operacjach na lotnisku. Interesujące jest to, że struktura portu
lotniczego w Amsterdamie odpowiada reputacji portu lotniczego z agresywnie
8

Scheduling Procedures Guide. Geneva: International Air Transport Association 1995
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prowadzonym handlem i marketingiem w aspekcie ruchu pasażerskiego.9 Z ośmiu
działów, dwa zajmują się stosunkami zewnętrznymi oraz ich wykorzystaniem
w działalności handlowo-komercyjnej. Częściowo w wyniku polityki handlowej
lotniska, 80 procent wszystkich pasażerów przechodzących przez port lotniczy
w Amsterdamie skorzysta z obiektów handlowych.
Zupełnie inna forma funkcjonowania istnieje na międzynarodowym lotnisku
w Los Angeles (rys. 1.5), w którym roczna przepustowość pasażerów wynosiła 51
mln w 1994 r., a władze lotniska bezpośrednio zatrudniały tylko 1335 co daje
stosunek 38239 pasażerów rocznie na pracownika zatrudnionego w porcie
lotniczym. Tak wysoki wskaźnik nie musi oznaczać większej sprawności i wydajności
w portach lotniczych w USA; odzwierciedla ona filozofię, że w Stanach
Zjednoczonych,10 linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia większej ilości
swoich własnych obiektów i sprzętu w portach lotniczych oraz żeby więcej obszarów
zostało zaprojektowanych do zastosowań dla poszczególnych linii lotniczych,
z mniejszą ilością wspólnych obiektów i personelu podlegającą pod władze lotniska.
Następstwa zatrudnienia przez władze lotniska są przedstawione na rysunku 1.5,
gdzie linie lotnicze wykonują operacje lotnicze delegowane przez władze portów
lotniczych w USA.
Sacramento jest mniejszym lotniskiem znajdującym się w północnej Kalifornii.
Pracowników zatrudnionych w porcie lotniczym było ponad 250, w 1990, była to
bardzo prosta struktura organizacyjna (rys. 1.6). Taka struktura jest często
stosowana w mniejszych lotniskach na całym świecie. Gdzie dyrektor lotniska
uczestniczy z dnia na dzień w decyzjach lotniska a techniczne zawiłości różnych
komórek nie mają takiego charakteru, gdzie wymagany jest szeroki wachlarz
wykwalifikowanych pracowników, struktura operacyjna opera się zasadniczo na
dwóch
działach
operacyjnych
(planowania/rozwoju
oraz
operacji
lotniczych/konserwacji) i jednym dziale personelu (finanse i administracja).

9

World Traffic Forecasts. 1994, Boeing: Seattle
Ashford, N.J., P.H. Wright. Airport Engineering, 3rd edition. New York: Wiley-Interscience1992
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Ponieważ złożoność operacji lotniczych zwiększa się wraz z rozmiarem
lotniska, tego rodzaju struktura często załamuje się, ponieważ poszczególne
komórki zazwyczaj są zbyt duże, a dyrektorzy poszczególnych działów są
przeciążeni operacjami danych komórek. Nie zawsze tak jest, jak można zobaczyć
w strukturze administracyjnej portu lotniczego w San Francisco, gdzie
odpowiedzialność przypada na zaledwie trzech wydzielonych dyrektorów. (rysunek
1.7).
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Zakończenie
W wielu krajach, organy rządowe lub quasi-rządowe są obciążone
w działaniach portów lotniczych (np. Port Authority of New York i New Jersey
[PANYNJ], Aeroport de Paris i Aeroportos e Navegacao aérea [ANA] w Portugalii).11
Struktura organizacyjna tak wielu władz lotniskowych jest zazwyczaj przeznaczona
do osiągnięcia określonych celów. Dlatego polityka nakierunkowana jest na ogólny
zarząd, w którym personel lotniska zwykle funkcjonuje w tym systemie i który go
wspiera. Poszczególne elementy operacyjne lotniska odbywają się w ogólnej
strukturze.
Różnorodność struktur organizacyjnych przedstawionych w niniejszym
artykule, w połączeniu z wieloma różnymi rolami podejmowanymi przez organy
oznacza, że nie jest możliwe określenie, czy nawet przypisanie żadnego silnego
związku między przepustowością pasażerów a wielkością personelu lotniska.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano system operacji lotniczych największych portów
lotniczych. Liczba operacji w porcie lotniczym jest jednym z głównych wskaźników
pracy przewozowej w lotnictwie komunikacyjnym. Zalicza się do niej przewóz
pasażerów jak i towarów. Zdolność operacyjna lotniska ma istotny wpływ na liczbę
operacji przewozowych, którą wyraża się liczbą startów i lądowań statków
powietrznych w jednostce czasu.
Słowa klucze: porty lotnicze, operacje lotnicze,
Summary
The article presents a system of air operations largest airports. The number
of operations at the airport is one of the main indicators of transport work in air
transportation. It belongs to the carriage of passengers and goods. Operational
capacity of the airport has a significant impact on the number of transport operations,
which is expressed in the number of takeoffs and landings of aircraft per unit of time.
Key words: airport, airport operational system
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KLASYFIKACJA UWARSTWIENIA SPOŁECZNEGO JAKO CZYNNIKA ZMIANY
MIĘDZYNARODOWEGO ŁADU SPOŁECZNEGO
Wstęp
Analizy teoretyczne w artykule rozszerzają klasyfikację uwarstwienia
społecznego Kingsley’a Davis’a i Wilberta Moore’a o jego wymiar globalny.
Naukowcy zgłębiający zagadnienie uwarstwienia społecznego są świadomi
mechanizmów funkcjonujących w społeczeństwie, które przydziela swym członkom
pozycje społeczne. Globalni aktorzy utożsamiani z uwarstwieniem publicznym,
prywatnym i publiczno-prywatnym, posiadają szczególny rodzaj instytucjonalnej
władzy przez osobisty mandat jakim dysponują. Mogą prowadzić konflikty zbrojne,
globalne konfrontacje, ograniczać działalność konkurentów, spowalniać rozwój
gospodarczy całych regionów, zachwiać systemem finansowym i podważyć ład
społeczny, który dla aktora nie jest już wystarczający. Dysponują siłami zbrojnymi
i największym organicznym kapitałem, tj. najtańszymi środkami transportu (rzeki,
cieśniny, dostęp do morza). Uzyskują największe stopy zwrotu i mogą stosować
wiele form nacisku w obrotach handlu światowego, wpływając na kierunki rozwoju
gospodarki światowej i rozwój społeczeństwa sieciowego, szczególnie w sytuacji,
gdy „środowisko instytucjonalne jest wystarczająco niejasne, by pozostawić aktorom
margines interpretacji ich roli i tym samym wytworzyć przestrzeń konfliktu’’.1
Nad uchwyceniem związków uwarstwienia z pozostałymi formami porządku
społecznego zastanawiali się Kingsley Davis i Wilbert Moore w publikacji
O niektórych zasadach uwarstwienia. Autorzy przyjęli za punkt wyjścia twierdzenie,
że nie ma społeczeństwa bezklasowego lub nieuwarstwionego. Obrali dwa poziomy
analizy, pierwszy pozwolił zrozumieć cechy uniwersalne uwarstwienia, drugi cechy
odmienne,2 by z grubsza wyjaśnić jednakowy w każdym społeczeństwie rozkład
prestiżu zasadniczych pozycji społecznych.
Kingsley Davis i Wilbert Moore przyjmują, że społeczeństwo jako mechanizm
funkcjonujący musi w pewien sposób przydzielić swym członkom pozycje społeczne
i skłonić ich do wykonywania związanych z tymi pozycjami obowiązków, dzięki ich
odpowiedniemu zmotywowaniu. System więc musi zatroszczyć się o motywację
przez zaszczepienie właściwym osobom pragnienia objęcia określonych pozycji
nawet, jeśli porządek społeczny jest względnie statyczny i ciągle zachodzi proces
wymiany materii. Zasada ta obowiązuje zarówno w systemie rywalizacji, jak i nie –
rywalizacji. Ważne jest, kto zajmuje, jakie pozycje i to nie tylko dlatego, że są
przyjemniejsze, lecz również, dlatego, że niektóre wymagają szczególnych
uzdolnień lub przygotowania, zaś inne są funkcjonalnie ważniejsze od pozostałych.3
Jak zauważają autorzy – nagrody i ich rozdział, stają się elementem porządku
społecznego dając początek rozwarstwieniu. W pewnym sensie nagrody są
wbudowane w pozycje społeczne. Stanowią je prawa związane z pozycją oraz to,
R. Boudon, Logika działania społecznego. Kraków 2009, s. 100
K. Davis., D. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia (w:) P. Sztompka, M. Kucia (red.): Socjologia
lektury. Kraków 2007, s. 437
3
Ibidem, s. 438
1
2
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co można by nazwać dodatkowymi korzyściami, względnie prerogatywami, które są
nierówne, zależnie od siły władzy pozycji. Ostatecznie skoro prawa i prerogatywy
różnych pozycji muszą być nierówne, społeczeństwo musi być rozwarstwione,
albowiem rozwarstwienie nie oznacza nic właśnie innego. Dalej autorzy stwierdzają,
że nierówność społeczna jest nieświadomie wypracowanym sposobem, dzięki
któremu społeczeństwa zapewniają sobie staranną obsadę najważniejszych pozycji
przez najlepiej przygotowane osoby. Wskazują, że każde społeczeństwo
niezależnie od tego, czy jest proste, czy złożone, musi zróżnicować ludzi ze względu
na prestiż i szacunek, musi więc wyprowadzić pewną zinstytucjonalizowaną
nierówność. Davies i Moore stawiają pytanie: jak należy tłumaczyć różnorodność
systemów uwarstwienia? Przyjmują rozwiązanie, by różnice przypisać czynnikom
determinującym: ważności funkcjonalnej i szczupłości kadr, choć jak dalej
odnotowują w przypadku funkcji religijnych, które kojarzono z największymi
pozycjami władzy, gdzie zakres kompetencji technicznych koniecznych do pełnienia
obowiązków religijnych jest niewielki, czynnik szczupłości kadr nie działa w sensie
technicznym.4 Ze względu na dążność socjologów do sklasyfikowania
najważniejszych jak się wydaje odmian typów uwarstwienia (wraz z typami
skrajnymi), wyróżniono: stopień specjalizacji, nacisk funkcjonalny, rozpiętość
dystansów społecznych, zakres szans, stopień solidarności warstwowej. Dany
system uwarstwienia zależy tu od stadium rozwoju kulturowego, stosunków z innymi
społeczeństwami i liczebności społeczeństwa5. Jak dalej wskazują autorzy zawsze
istnieje niebezpieczeństwo wyboru jednego kryterium lub dwóch, odrzucając
pozostałe, skutkiem czego rozwiązanie postawionego problemu staje się
niezadowalające.
Poddane analizie rozważania Davisa i Moore są oczywiście propozycją jednego
z możliwych rozwiązań. W tej kwestii Claude Levi – Strauss opisując morfologię
społeczną stwierdza, że nie sposób nie wspomnieć o kryterium czasu i przestrzeni,
gdyż oba czynniki są dwoma układami odniesienia, które pozwalają ująć myślowo
stosunki społeczne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymiary czasu i przestrzeni
nie utożsamiają się z tymi, z których korzystają inne nauki. Stanowią, „przestrzeń
społeczną’’ i „czas społeczny”, bowiem niepodobieństwem jest pomyślenie
stosunków społecznych poza wspólnym środowiskiem, które służy im jako układ
odniesienia. Poświadczając realność i doniosłość takich korelacji, uzyskano sposób
badania zjawisk społecznych i świadomościowych, wychodząc od ich obiektywnych
przejawów.6
Trudno niestety zgodzić się z poprawnością kryterium nieświadomości
w rozważaniach Davis’a i Moore’a, odnosząc się do wypracowanych praw
przypisanych do pozycji, które społeczeństwo wypracowuje w czasie biograficznym,
by zapewnić ich obsadzenie osobami kompetentnymi.7 Prawa przypisane do pozycji
są instytucjonalizowane, legitymizowane, zatem są jak najbardziej świadomymi
sposobami obsadzania najważniejszych pozycji w systemie w strukturach
społecznych. Autorzy stwierdzają, że w gruncie rzeczy społeczeństwo musi strzec
się, by pozycje mniej doniosłe nie konkurowały skutecznie z bardziej doniosłymi.
4

Ibidem, s. 440
Ibidem, s. 444-445
6
C. L. Strauss, Pojęcie struktury w etnologii (w:) A. Kania-Jasińska, M. L. Nijakowski, J. Szacki,
M. Ziółkowski (red.): Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa 2006, s. 237
7
Ibidem, s. 439
5
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Trudno jednakże ustalić ważność funkcjonalną pozycji, jak sami podają, przyjęcie za
kryterium prestiżu, jak to się często nieświadomie czyni, stanowi w ich odczuciu
błędne koło w rozumowaniu. Davis i Moore wymieniają dwa czynniki: jeden funkcji,
drugi niedostatku, które określają względną rangę pozycji. Wskazują, że na ogół
największe nagrody dostarczają te pozycje, które są: najważniejsze w danym
społeczeństwie i te, które wymagają największego przygotowania, czy zdolności.
Rozwinięcie tematu w poszukiwaniu wspólnej treści pojęciowej
Teza: Największe zagrożenie dla międzynarodowego ładu społecznego
stwarzają globalne pozycje aktorów uwarstwienia: publicznego, prywatnego
i publiczno-prywatnego, gdyż dysponują metodami i środkami przymusu, które są
niedostępne dla żadnych innych pozycji w strukturach społecznych na świecie.
Globalne uwarstwienie publiczne – pokazuje warunki strukturalne, które
ułatwiają zaistnienie globalnej pozycji decyzyjnej (pozycja unikatowa). Aktor
działający czynnie w strukturach społecznych jest zaangażowany w suwerenny
proces decyzyjny na arenie międzynarodowej, prowadzący do zmian
najważniejszych pozycji strukturalnych w sferze publicznej życia społecznego.
W sposób znamienny wykraczają jego działania w przestrzeni i w czasie, poza
jakąkolwiek pojedyńczą sytuację społeczną. Decyzyjność pozycji jest na poziomie
grupy państw („pieczęć aprobaty”). Pozycja aktora wpływa na światową politykę
gospodarczą i społeczną w obrębie sektora państwowego oraz prywatnego,
w gospodarce mieszanej w drodze uzgodnień politycznych. Dotyczy celu
publicznego, korzyści publicznych oraz powszechnego dobra społecznego. Pozycje
aktorów o zasięgu globalnym posiadają legitymizację rozstrzygalności (np. premier,
prezydent rządu, przywódcy państw narodowych) na arenie międzynarodowej.
Aktorzy utożsamiani z globalnym uwarstwieniem społecznym, podejmują decyzję
w projektach o globalnym z najszerszym wachlarzem skutków społecznych, takich
jak np. stan wojny, ekologiczne efekty budowy elektrowni atomowych, czy
zarządzania funduszami publicznymi, gdyż dysponują metodami i środkami
przymusu, które są niedostępne dla żadnych innych pozycji w strukturach
społecznych. Działania aktorów na tych pozycjach mają związek w wyrażeniu
czegoś, co rzeczywiście istnieje w globalnym uwarstwieniu publicznym: zjawiskami
hierarchizacji, rangowania, dominacji i subordynacji, autorytetu i posłuszeństwa,
awansu i degradacji, prowadzących do globalnych zmian w strukturach społecznych.
W okresie prezydencjalizcji systemów parlamentarnych istnieje ryzyko
podejmowania autonomicznych, niekontrolowanych decyzji przez aktorów,
zajmujących unikatowe globalne pozycje publiczne, które stanowią ryzyko
zagrożenia dla międzynarodowego ładu społecznego.
Globalne uwarstwienie publiczno-prywatne – pokazuje warunki strukturalne,
które ułatwiają zaistnienie globalnej pozycji publiczno-prywatnej. Globalny aktor
działający na pozycji eksperckiej zaangażowany jest w szybki dostęp do szerokich
źródeł informacji jawnych i niejawnych, co ułatwia aktorowi ukierunkowanie
architektury społecznej i gospodarczej na pozycję uprzywilejowaną w globalnej
strukturze społecznej. Globalna pozycja ekspercka pozwala na dostrzeżenie faktów
uprawniających do działań legislacyjnych. Cechy charakterystyczne dla tej pozycji
to możliwość wczesnego uświadomienia czasu reakcji na różne wydarzenia
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gospodarcze, oceny sytuacji makro – i mikro – ekonomicznej, podejmowanie
legitymizowanych decyzji zbiorowo lub indywidualnie w drodze uzgodnień
publicznych. Jeżeli aktor w globalnym uwarstwieniu publiczno-prywatnym zajmujący
globalną publiczną pozycję ekspercką, podejmuje nieformalne działania (,,szara
strefa”), przy wykorzystaniu środków przymusu charakterystycznych wyłącznie dla
struktur publicznych i wyposaża w nie sieci prywatne, podczas gdy system
społeczny zabrania wyposażania jakiejkolwiek grupy prywatnej w podobne środki
przymusu, wówczas aktor na tej pozycji prowadzi globalne nielegitymizowane
działania. Realizuje jednostkowe cele prywatne, osiąga korzyści indywidualne, staje
się elementem powodującym napięcia i konflikty w globalnych strukturach
społecznych. W czasie biegu wydarzeń historycznych i biograficznych, może
doprowadzić do zmiany społecznej z „efektem odwrócenia” przez zachwianie
i załamanie gospodarki rynkowej państwa. Skutkiem jest utrata zaufania i zmiany
stosunków społecznych w przestrzeni międzynarodowej.
Globalne uwarstwienie prywatne – pokazuje warunki strukturalne, które
ułatwiają zaistnienie globalnej pozycji aktora prywatnego zaangażowanego
w proces przepływu realizacji wymian indywidualnych w drodze uzgodnień
prywatnych,
z celem
prywatnym
i dobrami prywatnymi. Cechami
charakterystycznymi uwarstwienia struktur prywatnych jest zaufanie do pozycji
aktorów, subiektywna interpretacja sensu działania i siła więzi między zależnymi
pozycjami sieci struktur prywatnych. Wzorce transakcji w strukturach prywatnych
pociągają za sobą zobowiązania nieokreślone, które w czasie osiągania celu
uwydatniają się w formie zinstytucjonalizowanej. To, czy do całej transakcji dojdzie
„zapewniają sobie właściwie odwzajemnione usługi w formie obrzędowej lub
nieobrzędowej’’.8 A zatem „to kto za kogo jest branym’’, a zatem pozycja, prestiż
i szacunek, lub ich utrata jest „sprawą świadomości obu stron w obliczu sytuacji’’,9
która umożliwia sprawowanie społecznej kontroli nad jednostkami poprzez
„przypisywanie im uznania i odpowiedzialności’’.10 Uwarstwienie globalnych pozycji
prywatnych odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie,
normy i powiązania w sieci, które ułatwiając skoordynowane działania innych w sieci,
umożliwiają osiągnięcie wyznaczonych celów w strukturach społecznych. Ci, którzy
posiadają wysoki kapitał społeczny zwykle kumulują więcej i osiągają wyższe
globalne pozycje społeczne w strukturach sieci. Niektóre z pozycji w sieci prywatnej
są głównie „poziome” i łączą osoby o porównywalnej pozycji władzy, inne są głównie
„pionowe’’, skupiających nierównych sobie w asymetrycznych zależnościach
hierarchii i podległości.11 Ważną implikacją tego faktu jest to, że początkowe
przyciąganie aktora w strukturach sieci prywatnych w uwarstwieniu prywatnym do
określonego miejsca i pozycji stanowi konkretny rodzaj nagrody, która ma
w większym stopniu charakter samoistnego osiągania pozycji. Już tylko sama
P. Blau, Wymiana społeczna (w:) P. Sztompka, M. Kucia (red.): Socjologia Lektury. Warszawa 2007,
s. 85
9
G. Glaser Barney, L. Strauss Anzelm, Konteksty świadomości I interakcja społeczna (w:) A. KaniaJasińska, M. L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.): Współczesne teorie socjologiczne.
Warszawa 2006, s. 284
10
R. Turner, Koncepcje siebie w interakcji społecznej (w:) A. Kania-Jasińska, M. L. Nijakowski, J. Szacki,
M. Ziółkowski (red): Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa 2006, s. 277
11
R. Putnam, Społeczny kapitał a sukces instytucji (w:) P. Sztompka, M. Kucia (red.): Socjologia Lektury.
Warszawa 2007, s. 393
8
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przyjemność czerpania z bycia „tu” i „teraz” przebywania w towarzystwie osób
należących do interesującej nas sieci społecznej, umożliwia dokonywanie porównań
z innymi „tam”, zdobycia zasobów, szacunku, prestiżu i dóbr. Aktorzy, których celem
jest osiągnięcie społecznej akceptacji, starają się na wiele sposobów zdobyć
znaczącą pozycję w przestrzeni społecznej i władzę. Im trudniejsze jest zdobycie
znaczącej pozycji w przestrzeni społecznej, tym większe napięcie i konflikty w sieci,
tym większe skupienie na sposobach jej zdobycia i lęk przed jej utratą, które stanowi
zagrożenie dla statusu i wolności jednostki. Między warstwami sieci prywatnych
w strukturach społecznych, istnieją różnice w dystrybucji władzy. Proces kumulacji
władzy wynika z danych instytucjonalnych i w tym sensie jest on zdominowany przez
wybór pozycji dominującego globalnego aktora społecznego i otoczenie, w którym
funkcjonuje. Jedną ze szczególnych cech prywatnych sieci społecznych jest ich
kapitał społeczny. Kapitał społeczny odnosi się do takich cech organizacji
społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które ułatwiając skoordynowane
działania, umożliwiają osiągnięcie pewnych celów. Ci, którzy mają kapitał społeczny
zaczynają go mieć coraz więcej – „kto ma to dostaje”.
Dzisiaj, „sukces rozpoczynających działanie małych instytucji umożliwia grupie
osób budować kapitał społeczny tworzony dla rozwiązywania poważniejszych
problemów za pomocą większych i bardziej złożonych układów instytucjonalnych.12
Współczesny dyskurs globalnych aktorów w wyznacza stosunki władzy i wiedzy,
współzależności systemów i ich międzynarodowe wzajemne powiązania. Należy
zwrócić uwagę, że konflikty mogą powstać w wyniku przyjętych wzorów transakcji,
które łączą się z zobowiązaniami często niedookreślonymi. W perspektywie czasu
biograficznego
osiągnięcie
celu
aktora
uwydatnia
się
w
formie
zinstytucjonalizowanej, co może skutkować jednym z najbardziej spektakularnych
rezultatów, osobliwym odwróceniem („efekt odwrócenia” Boudona,13 „funkcje jawne
i ukryte” Mertona,14 „uniwersalia i anomalie” Gumuła15). By zilustrować to
rozróżnienie, systemy współzależności często charakteryzuje fakt, że działania
podejmowane oraz podmioty systemu powodują zjawiska zbiorowe, których nie chcą
owe podmioty.16 W podejściu indywidualistycznym w ramach indywidualizmu
metodologicznego reprezentowanego przez Raymonda Boudon, odwołanie się do
logiki zachowań indywidualnych może posłużyć do odnalezienia generalnych
struktur społecznych. Zmiana społeczna oraz zjawiska i procesy społeczne,
wyjaśniane są w odwołaniu do działań jednostek i ich interesów, a struktury
społeczne i instytucje stanowią ich powtarzające się konfiguracje lub
nieintencjonalne, czasem wręcz uboczne rezultaty. Dochodzi do takiej sytuacji, gdyż
jednostka posiada racjonalność złożoną, bo ograniczoną przez niedoskonałość
informacji pozostającej w jej dyspozycji i wykazuje umiejętność przeprowadzania
symulacji oraz zdolność podejmowania decyzji zależną od kontekstu społecznego.17
W pojęciu zmiany społecznej Raymonda Boudon istotne znaczenie odgrywa
12
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występowanie lub brak zjawiska sprzężenia zwrotnego. Każdy proces zmiany składa
się w jego ujęciu z trzech zasadniczych elementów: (1) centralnym elementem
w opisie systemu zależności jest system współzależności, składający się
z utrzymujących stosunki jednostek, które można opisać za pomocą zmiennych
indywidualnych (kwalifikacje, wiedza) oraz racjonalnych (wzajemne uprzedzenia,
stereotypy, (2) środowisko, w obrębie tej kategorii możemy wyodrębnić zmienne
instytucjonalne (prawodawstwo), ekonomiczne (sytuacja na rynku pracy),
historyczne (konflikty etniczne), (3) rezultaty procesu interakcyjnego – produkty
(sorties) i ich ewentualny wpływ na pozostałe elementy. 18
Uwarstwienie społeczne wyostrza nierówności społeczne i obyczaje. Skutkiem
tego są działania zbiorowe, napięcia i konflikty oraz ruchliwość społeczna, która
prowadzi do zmiany społecznej. Zagadnieniom tym, poświęcono wiele prac
socjologicznych reprezentujących bardzo różne orientacje i pochodzących z różnych
epok. Nowe dane w aspekcie zmiany społecznej pochodzą z teorii Mancura
Olsona.19 Oto główne wyniki: cel, który ze swej natury ma ogólny zasięg i z definicji
wszyscy mogliby z niego skorzystać, w pewnych warunkach musi kreować
„odwrócony’’ system interakcji, gdyż każda jednostka może mieć tendencję do tego,
aby pozostawić działanie, którego celem jest osiągnięcie pożądanego celu –
innym.20 W ten sposób Olson odwołując się do środowiska, pokazuje, że mogą
zaistnieć sytuacje, w których członkowie grupy latentnej nawet mając zdolność
i chęć realizowania jakiegoś celu zbiorowego, pozostaną pasywni i jakby
sparaliżowani, gdyż każdy członek grupy skłonny jest twierdzić, że skuteczność jego
udziału w działaniu zbiorowym nie byłaby większa, niż mizerna. To powód dla
którego niemoc latentnych grup konsumenckich jest terenem korzystnym dla
działania „adwokatów’’ lub „przedsiębiorców”, którzy z zewnątrz głosić będą racje
tych grup lub gromadzić środki pozwalające „zorganizować się” tym grupom. Efekt
wielkości wyjaśnia, że udział każdego ma znaczenie. W przypadkach, gdy grupę
latentną o „małej’’ liczbie członków porównamy z grupą latentną o „dużej’’ liczbie
członków, to siła małej grupy może być większa, od tej jaką dysponuje grupa „duża”,
na tym fakcie oparł słynne żelazne prawo oligarchii Robert Michels w studium na
temat europejskich partii socjalistycznych w XIX wieku.21
Posługując się modelami ruchliwości w przestrzeni społecznej, które prowadzą
do zmiany społecznej, konieczne stało się zdefiniowanie tych pojęć. Przede
wszystkim przestrzeń społeczna jest całkowicie odmienna od przestrzeni
geometrycznej, postrzeganej jako pewne „universum’’, w którym ulokowane są
zjawiska fizyczne. Można przyjąć, że przestrzeń społeczna jest rodzajem
uniwersum, składającego się z całej ludności świata. Określenie pozycji człowieka,
czy zjawiska społecznego w przestrzeni społecznej, oznacza określenie jego relacji
w stosunku do innych ludzi, czy też innych zjawisk społecznych, wybranych jako
punkty odniesienia.22 Najlepszą ilustrację zjawiska ruchliwości społecznej, a ujmując
rzecz ściślej – międzypokoleniowego awansu zawiera stanowisko Pitirima
A Sorokina, które zawarł w Ruchliwości Społecznej. Była pierwszą i jest do tej pory
jedyną, najczęściej cytowaną pozycją na temat ruchliwości zasługującą na miano
R. Boudon, Logika działania społecznego. Kraków 2009, s. XIX
M. Olson, Logique de l’action collective. Paris 1978
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teorii, w której tak obszernie i z tak wieloma ilustracjami historycznymi, zostały
potraktowane zagadnienia przyczyn ruchliwości, jej konsekwencji i przejawów.
Wielu cennych uwag dostarczyła twórczość Pitrima Sorokina, do dzisiaj aktualne są
rozważania podporządkowane tezie o powtarzalności kryzysu cywilizacji oraz
zagrożeniach politycznych, ekonomicznych i społecznych tkwiących w kulturze,
które prowadzą do rewolucji i wojen.23 Jak stwierdził, aby poznać i umiejscowić
pozycję społeczną danego człowieka, trzeba między innymi znać jego stan rodzinny,
obywatelstwo, narodowość, grupę religijna, grupę zawodową, partię polityczną,
status ekonomiczny, rasę itd. Dopiero, gdy człowiek zostanie określony pod tymi
wszystkimi względami, można stwierdzić, że jego pozycja społeczna została
dokładnie umiejscowiona, więc pozycja człowieka, o którym mowa musi zostać
określona wewnątrz każdej podstawowej grupy, do której należy.24 W praktyce
społecznej wykształciła się metoda, prosta i zadowalająca, określająca pozycję
społeczną człowieka która polega na wskazaniu:(1) relacji danego człowieka do
pewnych określonych grup, (2) wskazaniu relacji pomiędzy wszystkimi tymi grupami
w danej populacji, (3) relacji tej populacji wobec innych populacji w ludzkim
„uniwersum’’. Z tego co zostało powyżej powiedziane, wnioskujemy: (1) przestrzeń
społeczna stanowi „universum’’, swoistą „przestrzeń” ludzkiej populacji, (2) pozycja
społeczna człowieka jest zbiorem jego relacji ze wszystkimi grupami tej populacji,
a wewnątrz każdej z nich – ze wszystkimi jej członkami, (3) położenie człowieka
w jego uniwersum społecznym otrzymuje się, określając te relacje, (4) ogół
wszystkich tych grup wraz z ogółem wszystkich pozycji w każdej z nich tworzy układ
współrzędnych społecznych pozwalający określić pozycję społeczną danego
człowieka.25 Przestrzeń społeczna jest przestrzenią wielowymiarową, dla
uproszczenia zadania można jednak zredukować wielość wymiarów do dwóch
głównych klas, które można określić jako wymiar wertykalny (pionowy)
i horyzontalny (poziomy). Jednostki i grupy postrzega się bowiem, albo jako
usytuowane na tym samym poziomie horyzontalnym, z horyzontalnego punktu
widzenia ich pozycja społeczna wydaje się niemal identyczna, albo piętrzące się
jedna nad drugą.26
Analiza rozwoju tendencji zagrożeń międzynarodowego ładu
społecznego.
W celu dokonania dogłębnej analizy tendencji kierunku rozwoju uwarstwienia
społecznego oraz wskazań możliwych scenariuszy zagrożeń w dającej się
przewidzieć przyszłości konieczne jest zdiagnozowanie aktualnych obszarów
mających największy wpływ na kształt współczesnego świata.
Po pierwsze – tworzący się nowy porządek światowy łączy się z problem
w kwestii gospodarczej, który winien być rozwiązany w toku prognozowania rozwoju
społeczności światowej. Najdobitniejszym tego przykładem są pojawiające się
pytania: Czy system światowy oparty na gospodarce rynkowej jest zdolny do
samoregulacji?. Czy dokonujące się procesy rozwoju nie zawierają w sobie tendencji
do samodestrukcji?. Jak zmienić kierunek działania w gospodarce z ilościowego na
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jakościowy, umożliwiając jednocześnie eliminowanie biedy oraz stopniowe
wyrównywanie szans?.27
Po drugie – przywołane pytania uświadamiają fakt, iż od pewnego czasu
uwarunkowania ekonomiczne i gospodarka światowa dążą do wyparcia podejścia
nierynkowego w relacjach międzyludzkich w kierunku ich urynkowienia i przejścia
od społeczeństwa sieciowego do globalnej „marketyzacji społeczeństwa”. Kolejnym
krokiem urynkowienia globalnego społeczeństwa jest odejście od wartości
powszechnie pożądanych w rozwoju społecznym, odrzucenie norm i zasad
regulujących relacjami w życiu społecznym, anomia i rozpad państw narodowych.
Po trzecie – próba tworzenia nowego ładu międzynarodowego wynika z sytuacji
odejścia od dotychczas obowiązujących praw i zasad systemu westfalskiego,
ujętego
w formie traktatu pokojowego
porządkowania społeczności
międzynarodowej, które straciły swoje dawne znaczenie i nie są już obowiązujące.28
W możliwej sytuacji polifonicznych centrów i personalizacji polityki, które oddalają
syntezę interesów państwowych i międzynarodowych, w procesie rywalizacji
wielkich korporacji zdolnych do sterowania rozwojem i dominacją w regionie, może
dojść do nowych konfliktów militarnych.
Po czwarte – następstwami personalizacji polityki dla demokratycznego
systemu rządzenia jest możliwość powoływania się na osobisty mandat. Przywódcy
będą dysponowali o wiele większą autonomią w doborze działań politycznych.
Dramatycznym niedawnym tego przykładem było wysłanie sił zbrojnych do Iraku
przez Australię i Wielką Brytanię, w dużej mierze spowodowane podjęciem przez
odnośnych premierów osobistego zobowiązania wobec amerykańskiego prezydenta
Goerge’a W. Busha.29
Można stwierdzić, że: świat znajduje się w epoce – jak to niektórzy nazywają –
czwartej rewolucji gospodarczej a czynnik militarny i potencjał wojskowy, który jest
zgromadzony w poszczególnych państwach, może stanowić potężne narzędzie
w rękach polityków (i nie tylko), służące do osiągania zarówno pozytywnych jak
i negatywnych celów, a skutki jego użycia mogą przynieść nieobliczalne
konsekwencje.30 Zarówno procesy globalizacji, jak i nowe technologie w istotny
sposób wpływają na kształtowanie światowej gospodarki, z jednej strony import
surowców i eksport wyrobów pomiędzy krajami, z drugiej strony przepływ informacji
na niespotykana wcześniej skalę,31 co sugeruje nierówności i dysproporcje związane
z poziomem dochodu państw bardziej i mniej rozwiniętych.
W obliczu głębokich zmian gospodarczych i politycznych, jakie niesie ze sobą
technologia Internetu, trend do skupiania uwagi na przywódcy, będzie zaostrzał
zjawisko upadku partii politycznych, jako, że ich funkcje programowe są
przywłaszczane przez głównych przywódców partyjnych, którzy ponadto dysponują
raczej mandatem osobistym, niż partyjnym.32
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Zachowania polityczne w społeczeństwach demokratycznych zmierzają
w kierunku prezydencjalizacji polityki systemów parlamentarnych nawet
w przypadku braku formalnych zmian instytucjonalnych. Rozwój tego zjawiska może
być wyjaśniony przez długoterminowe zmiany strukturalne w nowoczesnej polityce
i czynniki uwarunkowań społecznych, zmieniających się w czasie.
Umiędzynarodowienie współczesnej polityki widoczne szczególnie w krajach Unii
Europejskiej doprowadziło do „błędu wykonawczego” w procesie politycznym, który.
wzmocnił rolę najlepszych elit i ich przeciwników oraz ich grup partyjnych. Przewaga
została dodatkowo wzmocniona przez mechanizm działania państwa, które
poważnie ograniczyło zakres skutecznej kontroli parlamentarnej. W połączeniu
z mediatyzacją polityki wrasta prawdopodobieństwo, że przywódcy mogą odwołać
się do wyborców ponad głowami partii, omijając frakcje partyjne i ich działaczy.33
Gdy przywódca zostanie wybrany w powszechnych wyborach, osobisty mandat,
którym dysponuje, daje mu znaczną niezależność w kształtowaniu polityki
z niewielką potrzebą lub całkowicie bez potrzeby odwoływania się do struktur
partyjnych.34
Czy istnieje związek między przemianami społecznymi i technologicznymi
dokonującymi się w dojrzałych demokracjach, a strukturami sieci i kanałami
komunikacji?. Sugestia, która płynie z przedstawionych pytań nawiązuje do funkcji
czynników zarządzających komunikacją społeczną, którymi w organizacjach są
zespoły i grupy menadżerów, którzy „spełniają ważną rolę jako łącznicy pomiędzy
poszczególnymi obszarami specjalizacji, używając nieformalnych w sieci
kontaktów’’35 w komunikacji pionowej, poziomej oraz nieformalnej. Zasadniczym
zadaniem komunikowania w dół jest kierowanie, informowanie, doradzanie,
pouczanie oraz ocena podwładnych, natomiast funkcją komunikowania w górę jest
informowanie wyższych szczebli o tym, co się dzieje oraz przedstawianie próśb,
wniosków i propozycji. Typem nieoficjalnego komunikowania się w organizacjach
jest sieć pogłosek, składająca się z nieformalnych sieci komunikacyjnych, które
nakładają się na siebie i przecinają w wielu punktach. Punktami tymi są dobrze
poinformowani ludzie zajmujący określone pozycje społeczne, którzy należą do
więcej niż jednej sieci informacyjnej i służą do rozpowszechniania informacji
w postaci zamierzonych przecieków.36 Ma to istotne znaczenie dla „efektu
odwrócenia” w zmianie społecznej, gdyż „sieciowa natura zbiorowości przesądza
o zasobności kapitału społecznego oraz intensywności jego przemiany i przyjęcia
określonych wartości’’.37 W wielu przypadkach przyjęcie określonego zbioru wartości
w organizacji powoduje nakreślenie sposobu postępowania w zespole, gdyż one
określają do czego należy dążyć, a czego unikać. Wartości mogą być także
artykułowane jako powinności w organizacji i mieć charakter obligatoryjny, z czasem
wartości określają to, co słuszne oraz pożądane w odniesieniu do celów zespołu.
Można zaobserwować dążenie do korelacji wartości przyjmowanych w organizacji
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z wartościami poszczególnych zespołów oraz indywidualnymi wartościami
poszczególnych jej członków.38
Współcześnie niezależnie od różnic wynikających z tempa rozwoju
gospodarczego i społecznego do trwałych czynników determinujących zagrożenie
międzynarodowego ładu społecznego można zaliczyć: wielkie, zasiedleńcze,
niespotykane na taką skalę imigracje ludzi między kontynentami, konflikty
wynikające z różnic kulturowych i wyczerpujących się zasobów naturalnych, rozwój
terroryzmu na bazie odżywających fundamentalizmów religijnych, nacjonalizmów,
utraty więzi społecznych i globalnego uwarstwienia społecznego, stratyfikującego
społeczeństwa na biednych i bogatych.
Podsumowanie
Dokonane analizy uwarstwienia społecznego Kingsley’a Davis’a i Wilbert’a
Moore’a w treści artykułu, pozwoliły autorce na sformułowanie następujących
wniosków:
1. Klasyfikacja uwarstwienia społecznego została rozszerzona o czynnik
globalny i obejmuje globalne uwarstwienie: publiczne, publiczno-prywatne
i prywatne.
2. Globalni aktorzy na pozycjach publicznych, eksperckich i prywatnych
podejmują decyzje o światowych projektach z najszerszym wachlarzem
skutków społecznych, dysponując metodami i środkami przymusu, które są
niedostępne dla żadnych innych pozycji w strukturach społecznych. Jest to
możliwe z tego powodu, że dzisiaj mamy do czynienia z nową,
systematyczną
próbą
modelowania
zachowań
politycznych
i prezydencjalizacją polityki systemów parlamentarnych. Idealnym
przykładem jest działalność Unii Europejskiej.
3. Globalnym produktem uwarstwienia społecznego jest personalizacja
polityki, która stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego
z powodu znacznego rozszerzenia władzy wykonawczej, zmiany stylu
i obyczajów w stosunku do stanu, jaki istniał w przeszłym pokoleniu. Siła
autonomii pozycji globalnych aktorów społecznych stwarza ryzyko
niepewności kompetencji, gdyż indywidualne potrzeby i osobisty mandat,
którym dysponują umożliwia im prowadzenie nowych praktyk np. wysyłanie
sił zbrojnych do określonych regionów. Skutkiem złych decyzji jest poważne
ryzyko nowych konfliktów zbrojnych, szczególnie w państwach jeszcze na
wstępnym etapie demokratycznej konsolidacji o rozdrobnionych,
niestabilnych systemach partyjnych, gdzie środki masowego przekazu
odgrywają przesadną rolę i istnieją strukturalnie ugruntowane rozłamy.
4. Czynnikiem zagrażającym stosunkom społecznym jest zmiana społeczna
z „efektem odwrócenia”, tkwiącym w kulturze zbiorowości. Istnieje ryzyko
rozwoju gospodarki rynkowej w urynkowieniu relacji społecznych życia
codziennego przez bezideowość i odrzucenie wartości powszechnie
społecznie pożądanych i regulujących stosunki społeczne. Źródłem ryzyka
mogą stać się sieci dysponujące szerokimi nieformalnymi kontaktami, które
wpływają na rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego w kierunku
„marketyzacji społeczeństwa”. Konsekwencją tego procesu w przyszłości
38
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może być silna presja na reformę struktur instytucjonalnych, rozpad rodziny,
anomia i chaos, niezadowolenie społeczne oraz towarzyszące tej sytuacji
silne poczucie deprywacji, kończące się silnymi, masowymi ruchami
społecznymi, demonstracjami a w dalszej perspektywie upadkiem państw
narodowych.
Autorka ma świadomość, że treści przedstawione w opracowaniu nie stanowią
pełnego i wyczerpującego rozwiązania problemu wynikającego z podjętego tematu,
ale mogą służyć jako budulec do kolejnych wypowiedzi. Przedstawione poglądy
mogą zatem stanowić asumpt do podejmowania dalszych rozważań nad
uchwyceniem czynników uwarstwienia społecznego i związków pozycji aktora
globalnego z zagrożeniami porządku społecznego. To jak długo będzie trwał każdy
kontekst uwarstwienia w świadomości socjologów zanim zostanie przekształcony,
zachęca do zastanowienia się nad tym, co pozostaje jeszcze bez wyjaśnienia.
Streszczenie
Analizy teoretyczne zaprezentowane w artykule rozszerzają klasyfikację
uwarstwienia społecznego Kingsley’a Davis’a i Wilbert’a Moore’a. Obiektywność
nauk społecznych wymaga zwrócenia uwagi na globalny wymiar uwarstwienia
społecznego, jako czynnika identyfikującego pozycje aktorów społecznych.
W artykule postawiono tezę: największe zagrożenie dla międzynarodowego ładu
społecznego stwarzają globalne pozycje aktorów związane z uwarstwieniem:
publicznym, prywatnym i publiczno-prywatnym, gdyż dysponują metodami
i środkami przymusu, które są niedostępne dla żadnych innych pozycji w strukturach
społecznych na świecie.
Słowa klucze: uwarstwienie społeczne, stratyfikacja, porządek społeczny,
pozycja społeczna, struktury społeczne, globalizacja.
Summary
Theoretical analysis presented in the article broadens the classification
of Kingsley Davis's and Wilbert Moore's social stratification. The objectivity of social
science requires paying attention to global aspect of social stratification dimension
as a factor identifying social actor. In the article the following thesis is presented: the
biggest jeopardy for international social order are global positions of the actors
connected with the stratification: public, private and public – private, since they use
methods and tools of constraints, which are not available for any other positions
in social structures in the world.
Key words: social stratification, systems of stratification, social order, social
positions, social structures, globalization.
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Introduction
Air transport was referred to in 1937 1 „... as far as air communication is
concerned, judging on its so-far results, even the boldest minds are not able to
determine its future development limits”
Contrary to appearances (resulting from its present and not fully favourable
condition – LOT Polish airlines have earned profit for the first time since 2007 2), air
transport in Poland has deep-rooted traditions. The traditions take their origins at the
beginning of the 20th century and are closely related to regaining independence
in 1918. Opportunities for aviation development in general (though particularly
imposed by army aviation) go back to, among others, having aircrafts at disposal
(manufactured by domestic aviation industry or purchased abroad) as well as trained
– flight personnel (particularly pilots but also ground staff – technical and service).
For this reason, during the first stage of air transport development (to some extent,
also at present) it was closely related to army aviation, 3 including army transport.
Although aviation is often the preserve of rich and large countries, Poland has
observed advanced growth in civil air transport since 1928, with prompt
establishment of LOT Polish airlines in 1929 being one of the first airlines in Europe.
One should notice that LOT started as a result of merging a few minor passenger
operators (of mainly German origin, subsidised by Poland) that had provided regular
air transport for Poland for ten years before that).
EU integration processes and world economy globalisation impose actions
in the field of creation, modernisation and maintenance of various modes of transport
as well as high-quality standards of goods storage. It concerns especially Polish
economy which catches up on investment activity and introducing modern
technologies into transporting methods.
Theoretical aspects of transport, definitions
Transport and transporting have been related to a human and his life in various
parts of the world since the beginning of ages. Transporting concerns the movement
Captain observer-controller Z. M. Piątkowski M.A. (at:) collective work ed. by lieutenant colonel aviation
Marian Romeyko, Air Poland, The Army Bookhouse Headquarters. Warsaw 1937, p. 98 – original
version
2
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,17758019,PLL_LOT_mial_99_4_mln_zysku_z_dzialalnosci_podst
awowej.html downloaded (pobrano 26.07.2015 r.)
3
Collective work ed. by lieutenant colonel aviation Marian Romeyko, Air Poland, The Army Bookhouse
Headquarters. Warsaw 1937, s. 104
1
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of people and carrying– transport of necessary goods, the place of living, colonising
new areas as well as the fight to survive in a natural environment. The activity takes
place at a certain moment in time and space.
Literature does not provide a unanimous definition of transport. Colloquially
speaking, it is “an activity aimed at moving in space”. Due to its commonness,
durability and variety of modes, transport was and remains in the eye of interest
of many scientific disciplines. The word „transport” derives from a Latin transportare
(transportera) and means carry, transfer.4
The essence of transport is carrying goods (cargo) or people (passenger
transport) from one place to another. Literature presents various definitions
of transport. Transport can be investigated from etymological, operational
and economic point of view.
From etymological point of view, „the word »transport» (Lat. transportare–
carry, transfer) stands for a technological process of carrying all objects i.e. carrying
people, goods or energy”.5
From operational point of view: „transport is in general a conscious
movement of matter and energy”. 6 J.T. Hołowiński’s attitude emphasises carrying
as the essence of transport.
Economically speaking, „transport is a production process, that allows people
to cater for their different needs7 in the condition of restricted resources.
T. Szczepaniak’s definition of transport resembles previous ones,
and emphasises transport as an activity aimed at moving in space. From an
economic point of view, it is an activity focused on optimal provision of services
dealing with carrying passengers and cargo as well as creating directly related
additional services.8
The result of transport as a production process is a transportation (transport)
service. To provide a transport service, a choice of a proper mode of transport needs
to be made.
Modes of transport
Transport can be classified according to various criteria. The basic division
concerns vertical and horizontal classification of transport.
As the basic division criterion, vertical classification of transport applies
environment (types of channel) and technology (means of transport).
Classification that accounts for various modes of channel as well as means
of transport distinguishes six basic transport branches: 9
Vertical classification of transport:
 Road transport
 Rail transport
 Air transport
 Inland waterways transport
E. Gołębska, Transport in logistics (at:) E. Gołębska (ed.): Compendium of logistics knowledge. Warsaw
2010, p. 107
I. Tarski, Economics and international trade organisation. Warszawa 1973, p. 11
6
J.T. Hołowiński, Maritime transport economics. Gdynia 1961, p. 7
7
T. Szczepaniak, Transport and spedition in foreign trade. Warszawa 2002, p. 16
8
Ibid, p. 14
9
H. Karbowiak, The foundations of transport infrastructure. Łódź 2009, p. 8
4

5

171
____________________________________________________________________

 Maritime transport
 Pipeline transport
Air transport is most often used on large territories – a medium or large country,
the whole continent (including intercontinental flights). An obvious decisive factor
in terms of choosing the means of transport is duration of the journey, the shorter
(in comparison to other means of transport) the further destination it concerns. When
it comes to cross-Atlantic travels (except for flying over the land) air transport is the
only possible direct means. It is the right moment to mention the beginnings of space
tourism commercialisation.
Vertical classification of transport adopts the following criteria: agent
of transport, organisation, continuity of transport processes, geographical range,
company localisation – the holder, availability for the customer, ownership status).
Horizontal classification of transport:
1. By agent of transport:
 Passengers
 Cargo
2. By organization and functioning:
 Regular
 Irregular
3. By continuity of the process:
 Direct
 Indirect
4. By geographical range and distance:
 National
 International
5. By localisation of the company:
 Domestic
 Foreign
6. By availability for the customer:
 Civil
 Military
 Sectoral
 Inner
7. By ownership status:
 Public sector (state, municipal)
 Private sector (private, cooperatives)
Description of Polish air transport (civil)
According to Civil Aviation Authority records, the total number of planes used
in Poland to operate civil flights reached 1193 on 31.12.2013 and was 2 units higher
than in the previous year.10

10

Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014, p. 57, 203
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Scheduled air transport11 (which concerns only Polish carriers) had 68 planes
at its disposal in 2013, i.e. 2 units less in comparison to the previous year, but 21
more than in 2000. Details are provided in Table 1.
Table no. 1: transport aircrafts – scheduled air transport by Polish carriers
Number
year 2000
previous
Passenger
year 2000
previous
of
=100
year =100
seats
=100
year =100
aircrafts
2000
47
100
X
4 823
100,0%
X
2001
50
106,4
106,4%
4 908
101,8%
101,8%
2002
51
108,5
102,0%
4 956
102,8%
101,0%
2003
56
119,1
109,8%
5 292
109,7%
106,8%
2004
54
114,9
96,4%
5 052
104,7%
95,5%
2005
53
112,8
98,1%
4 713
97,7%
93,3%
2006
61
129,8
115,1%
5 863
121,6%
124,4%
2007
65
138,3
106,6%
6 427
133,3%
109,6%
2008
61
129,8
93,8%
6 285
130,3%
97,8%
2009
61
129,8
100,0%
6 133
127,2%
97,6%
2010
56
119,1
91,8%
5 611
116,3%
91,5%
2011
54
114,9
96,4%
5 373
111,4%
95,8%
2012
70
148,9
129,6%
6 881
142,7%
128,1%
2013
68
144,7
97,1%
6 783
140,6%
98,6%
Source: self-study based on Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw
2014, p. 78, 79
Year

Certainly, the number of planes only does not reflect a full potential
of a particular operator. What also matters, is the age of planes, their standard
and modernity (efficiency of use, achievements, etc.). LOT airlines gain pretty decent
results in this aspect. Table 2 contains the latest data on the plane type and the
quantity of them in the Polish airline fleet. Unfortunately, the number of planes fell
down dramatically again as it equalled only 45 as of 1.04.2015.
Table no. 2: fleet of aircrafts –by aircraft type– LOT Airlines

Type

11

Number as
of 1.04.2015

Number as
Number of
Number of
of
passengers
passenger seats
31.12.2013 onboard (max) as of 1.04.2015
6
64
0
10
70
560
17
82
984
6
112
672
4
162
486

ATR – 72-200
Embraer 170 (170-100)

8

Embraer 175 (170-200)

12

Embraer 195 (190-200)

6

Boeing 737-400

3

Boeing – 767-300
Boeing 787-8

-

1

243

0

6

5

252 (18/21/213)

1512

Ibid, p. 204

-
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Number as
Number of
Number of
of
passengers
passenger seats
31.12.2013 onboard (max) as of 1.04.2015
19
Bombardier DHC-8Q400
10
78
780
68
Total
45
X
4994
Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Linie_Lotnicze_LOT (downloaded on
26.07.2015) Transport – performance results in 2013., CSO. Warsaw 2014, p. 204
Type

Number as
of 1.04.2015

LOT is the first airline in Europe that purchased the (so-called) “Dreamliner” i.e.
Boeing 787 mentioned in Table 2. It can be easily noticed that the board decided to
„refresh” the fleet. Currently, an average LOT aircraft is 7,4 years old (as of 1 April,
2015).12
The total number of passenger seats in Polish carrier’s passenger airplanes
decreased by 98 in contrast to 2013, and by 1789 on 1.04.2015 when contrasted
with 2013 (as of 31 Dec). Table 1 and 2 show they are not the only drops in the
number of flights, and consequently – passenger seats in a given period. There were
similar decreases in 2004 (Poland joining European Union) and further years: 2005,
2008, 2009, 2010, 2011. Nevertheless, the number of passenger seats
as of 1.04.2015 rose by 3,5 % in comparison to 2000. However, it happened only
after nearly 15 years, during which a similar index related to the number
of passengers served by Polish airports –arrivals and departures altogether –
reached 481,0 in the same period. Therefore, the number increased by 381,0 %
(compare Graph 6), with 4,7 mln passengers in 2000 up to 2,6 mln in 2013.
Scheduled air transport (by Polish operators in scheduled air transport –
regular, so excluding chartered flights, for example) was carried out in 2013 on 17
national and 96 foreign (there were 131 foreign routes only in 2012) routes. 13 The
number of countries to which regular air transport was maintained was 43 in 2013
and it rose by 11 in 2004. 14 In 2013, the number of connections to cities abroad
reached 69 (82 in 2012), with 10 domestic destinations (without change
in comparison to the previous year).
The map below illustrates current (dark blue) and planned (blue) flights
operated by PLL „LOT” airlines – regular and chartered.

12

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Linie_Lotnicze_LOT (downloaded on 26.07.2015)
Transport – performance results in 2013, CSO. Warszawa 2014, p. 200
14
Transport – performance results in 2005, CSO. Warszawa 2006, p. 168
13

174
____________________________________________________________________

Graph 1: PLL LOT destinations

Note: the list of flights is flexible and modifications might have been made since the
moment of creating the map by PLL LOT.
Source: LOT map-2 by LOT_map.png: Bartezderivative work: Hulababula (talk) –
LOT_map.png. Licence CC BY-SA 3.0 based on Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LOT_map-2.png#/media/File:LOT_map-2.png
(downloaded on 26.07.2015 r.)

Graph 2 illustrates the relation between the number of domestic and foreign
cities serviced by the Polish operator in 2013.
Graph 2: the relation between the number of foreign and domestic cities operated by
Polish airlines in 2013

69

w Polsce

10

poza krajem

Source: self-study based on Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw
2014, p. 200
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The total length air routes operated by the Polish carrier decreased by 9,7%
in comparison to 2012 and it was 177002 km.15 In 2004, for example, the length
of the routes equalled 91863 km, and almost 5000 km 16 in 1937. The length of the
routes changes irregularly depending on which flights are opened or closed.
In 2013 r. Polish air transport carried 7648 thousand passengers, i.e. 6,7%
more than the previous year. Throughout the analysed period, since 2000, the
number was constantly growing, as opposed to the number of passengers carried
by all means of transport that was dropping permanently (from1 319 972 thousand
people in 2000 to 739 556 thousand in 2013). The number of passengers carried by
air transport in the period of 2000-2013 is illustrated in Graph 3.
Data mentioned are presented in Table 3.
Table no. 3: passengers carried by Polish operators in 2000-2013
Transport of
passengers
year
of which: air
year 2000
Year (thousands
2000=100
transport
= 100
of
passengers)
2000 1 319 972
100,0%
2 880
100,0%
2001 1 236 583
93,7%
3 436
119,3%
2002 1 124 940
85,2%
3 667
127,3%
2003 1 112 533
84,3%
3 978
138,1%
2004 1 085 509
82,2%
4 044
140,4%
2005 1 046 930
79,3%
4 637
161,0%
2006 1 024 413
77,6%
5 329
185,0%
2007 1 006 369
76,2%
6 194
215,1%
2008
966 001
73,2%
5 463
189,7%
2009
902 176
68,3%
4 350
151,0%
2010
838 024
63,5%
4 990
173,3%
2011
807 141
61,1%
6 491
225,4%
2012
779 797
59,1%
7 170
249,0%
2013
739 556
56,0%
7 648
265,6%
Source: self-study based on Transport – performance results
2014, p. 82, 83

Share of passenger
air transport in total
number of
passenger transport
(%)
0,22%
0,28%
0,33%
0,36%
0,37%
0,44%
0,52%
0,62%
0,57%
0,48%
0,60%
0,80%
0,92%
1,03%
in 2013, CSO. Warsaw

Since the number of passengers carried by Polish air transport dropped
in comparison to the previous year only in 2008 and 2009 (compare Graph3),
and the total number of passengers transported went down each year of the period
2000-2013, therefore the percentage of air transport throughout the analysed period
was regularly growing (from 0,2% in 2000, to a 0,6% share in 2013).

15
16

Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014, p. 200
Collective work ed. by lieutenant colonel aviation Marian Romeyko, Air Poland, The Army Bookhouse
Headquarters. Warsaw 1937, p. 110
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Graph 3: the number of passengers carried by air transport in 2000-2013, operated by
the Polish carrier (thousands of passengers)

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
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Source: self-study based on Transport – performance results in 2013, CSO. Warszawa
2014, p. 82, 83

The growing importance of air transport expressed by the share of air transport
passengers serviced by Polish operators in the total number of passengers (all
means of transport) is illustrated in Table 4, where figures refer to the so-called
„transport performance” presented in million passenger kilometres. Due to the fact
that air transport takes place at long distances, not only did it rise from 6 034 million
passenger-kilometres (in 2000) to 13 084 million passenger kilometres(in 2013) over
the analysed period, but its share in terms of transport performance increased from
9,7% in 2000 to more than 26% in 2013.
Table no. 4: transport performance of Polish operators over the period of 2000-2013

Year

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Transport
performance,
million
passengerkilometres
62 055
60 073
56 903
56 675
56 072
56 183

Year 2000 =
100
100,0%
96,8%
91,7%
91,3%
90,4%
90,5%

of which:
Year 2000 =
air
100
transport
6 034
6 412
6 672
6 870
7 071
8 504

100,0%
106,3%
110,6%
113,9%
117,2%
140,9%

Share of air
transport in total
amount of
transport
performance (%)
9,7%
10,7%
11,7%
12,1%
12,6%
15,1%
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2006
58 555
2007
58 735
2008
56 640
2009
50 646
2010
47 986
2011
50 073
2012
49 884
2013
50 088
Source: self-study based
2014, p. 82, 83

94,4%
94,6%
91,3%
81,6%
77,3%
80,7%
80,4%
80,7%
on Transport

11 641
192,9%
11 291
187,1%
9 438
156,4%
7 428
123,1%
8 273
137,1%
11 065
183,4%
11 864
196,6%
13 084
216,8%
– performance results in 2013,

19,9%
19,2%
16,7%
14,7%
17,2%
22,1%
23,8%
26,1%
CSO. Warsaw

2013 brought a rise in international passenger transport in comparison to the
previous year (by 10,4%), and a drop in national transport (by 9,7%). Scheduled
passenger transport (regular) decreased by 5,7%, 17 with national communication
value dropping by 9,3%, and international – by 4,6% (with almost 76% share of the
transport).
Air cargo transport operated by Polish companies (scheduled air transport
[regular] and non-scheduled) amounted to 118 781 thousand tonne-kilometres
in 2013.18 The average distance travelled by 1 tonne of goods was 3238 kilometres
in that year. To compare, Graph 4 presents both values for the years 2011, 2009,
2007, 2005.
Graph 4: transport of cargo by air, operated by Polish companies in selected years
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Source: self-study based on Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw
2014, p. 205; Transport – performance results in 2011, CSO. Warsaw 2012, p. 200; Transport
– performance results in 2009, CSO. Warsaw 2010, p. 188; Transport – performance results
in 2007, CSO. Warsaw 2008, p. 179; Transport – performance results in 2005, CSO; Warsaw
2006, p. 172
17
18

Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014, p. 206
Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014, p. 205

178
____________________________________________________________________

Graph 4 reveals stagnation in terms of cargo transport operated by Polish
companies. Both in terms of cargo transport in tonne-kilometres as well as average
distance travelled by 1 tonne of goods, the values were similar for 2013 and 2005
despite an 8-year gap (there was an 11,5% increase in relation to tonne-kilometres
and 3,1% in relation to an average kilometre distance.).
8,4% of cargo more than in 201219 (including mail) was reloaded in Polish
airports – they were 75 592 tonnes of foreign and 11 912 tonnes of domestic goods.
Traffic in Polish airports in 2013 estimated as the total of arrivals
and departures, was close to the 2012 20 value – 339 435. The number related to
Polish planes reached 177 504 in 2013 which made 52,3% of all departures
and arrivals.
In 2013, passenger traffic (22 632 580 foreign + 2 428 580 domestic) in Polish
airports (non-transit) increased by 2,1% in comparison to 2012, 21 nevertheless, the
number of passengers serviced in international communication was 7,8% higher
and for domestic passengers it dropped by 31,3%. In 2013, Polish aircrafts carried
7 183 231 passengers, which makes 28,7% of the total passenger number (35,8%
in the previous year).
There are large discrepancies between particular domestic airports’ share in the
total passenger service. The data are illustrated in Graph 5.
Graph 5: number of passengers in foreign and domestic transport for particular airports
in 2013 (thousands of passengers)
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Source: self-study based on: Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014,
p. 210
Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014, p. 212
Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014, p. 208
21
Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw 2014, p. 210
19
20
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In Table 5, 13 Polish airports have been ranked by the number of passengers
serviced.
Table no 5: passenger Traffic at Polish Airports in 2013

No.

Airports

Number of passengers (thousands of
passengers)

1.
Warsaw-Okęcie
10684
2.
Cracow
3642
3.
Gdańsk
2846
4.
Katowice
2520
5.
Wrocław
1877
6.
Poznań
1336
7.
Rzeszów
590
8.
Lodz
354
9.
Warsaw-Modlin
345
10.
Bydgoszcz
343
11.
Szczecin
324
12.
Lublin
189
13.
Zielona Góra
13
Source: self-study based on Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw
2014, p. 210

Despite the 2013 rating representing airports in terms of the number
of passengers serviced, one may expect a major reshuffle in the following rating
(except for Warsaw airport – Okęcie, which being metropolitan, is beyond any
competition). In the future, independently of intense local authorities’ attempts (also
by voivodships that have cities with an airport) aimed at attracting customers, there
will be significant changes in the functioning of particular airports with the possibility
of closing some of them due to long periods of financial deficits of these economic
(though not typical) entities
A growth at passenger traffic in 2013 in comparison to 2012 was observed
in the following airports: Warsaw-Okęcie – by 11,4%, Cracow – by 6,5%, Rzeszów
– by 4,4% and Bydgoszcz – by 1,6%. A decrease at passenger traffic appeared
in airports in: Katowice – by 0,3%, Zielona Góra – by 0,8%, Gdańsk – by 1,8%,
Wrocław – by 3,7%,Szczecin – by 7,1%, Poznań – by 14,8%, Łódź– by 23,9%,
Warsaw-Modlin by 59,7% (temporary situation after temporal closure of the airport).
Graph 6 illustrates international passenger traffic over the period 2000-2013.
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Graph 6: international passenger traffic in Polish airports – arrivals and departures over
the period of 2000-2013 (mln passengers)
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Source: Self-study based on: Transport – performance results in 2013, CSO. Warsaw
2014, p. 82, 83

The graph shows that international passenger traffic in Polish airports did not
increase only in 2009. At the same time, there were higher annual growths (approx.
3 mln passengers) in 2005, 2006, 2007 in relation to the previous year.
Advantages and disadvantages of air transport – development prospects
in Poland
Advantages:
 Duration of journey (especially long distances from large and to large cities);
 Shortest journey;
 Theoretical possibility of avoiding inaccessible and dangerous places.
Disadvantages:
 Cost;
 Necessity of land service;
 Low cargo weight at a single transport in comparison to maritime and rail
road transport (also pipe transport contrasted with cargo transport).
One should consider, whether, similarly to the period before the second world
war, state subsidies (happening occasionally but with conditional EU agreement)
should constitute the basic support to the passenger and cargo transport
development. Due to its specific nature (especially financial efficiency (of flights)), air
transport is unlikely to compete (especially in terms of transport of goods) with land
and maritime transport. However, it is hard not to agree with the following political
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statement22 quote „Countries that will neglect or delegate the communication
channel to a foreign party, must take place in the background of the world arena,
where every kind of dependency costs a high price”.
Unfortunately, after WW2 the chances of domestic air industry development
(industry based on the experience of the pre-war staff representing e.g. Central
Aviation Workshops (since 1928, State Aviation Works strengthened by Warsaw
and Lvov Polytechnic graduates) may have been irrecoverably wasted. For instance,
in 1919 State Aviation Works released the first navy aircraft that was constructed
only by their staff but following a foreign design.23 Over one month – July 1920 – 100
airframes were produced. In the same year, E. Plage and T. Plaśkiewicz company
in Lublin start producing licenced airframes (later, only complete self-production
aircrafts). In 1933 two airframe companies were established:
 Podlasie Aircraft Factory in Biała Podlaska (series-built e.g. PWS24
passenger aircraft),
 Wielkopolska Aircraft Factory „SAMOLOT” („Aircraft) in Poznań – Ławica.
Within a short period of time, another company is established:
 Experimental Aeronautical Workshops, Ltd. – constructors and producers
of the famous RWD aircrafts.
There was even a production of such a demanding product as an aircraft engine
e.g. Precision Machine Factory „Avia” in Warsaw, established in 1926, originally
manufactured licenced engines, later – self-constructed; also, Polish Skoda Works
which followed the same route, from licenced production to self-construction, initially
taking advantage of Skoda financial background and long experience
in Czechoslovakia.
The aforementioned examples of effort made by Polish producers, constructors
and plenty of other domestic firms, created a situation where almost all of the
domestic demand for planes and ground equipment facilities was catered for by the
local market, though, at the end of the 1930s, PLL LOT airlines fleet included aircrafts
purchased abroad, e.g. Lockheed L-14H Super Electra (one of the most modern
passenger aircrafts at that time). The times, however, belong to the past. Currently,
we purchase from foreign factories only the modern aircrafts that we can afford,
including American ones as it used to be before the WW2.
Summary and conclusions
The starting point and main focus of the discussion was the situation of Polish
transport, barriers and development conditions.
Verified research hypotheses (1 and 2) were supported with e.g. graph
and table data. The situation of Polish air transport affects state economy and policy,
its development directions as well as economic performance. Simultaneously,
Economy and Monetary Union imposes competitiveness and innovativeness of all
branches of economy in relation to other member states.
Major–pilot engineer Wacław Makowski (at:) Collective work ed. by lieutenant colonel aviation Marian
Romeyko, Air Poland, The Army Bookhouse Headquarters. Warsaw 1937, p. 116
23
Engineer Zbigniew Arnd (at:) Collective work ed. by lieutenant colonel aviation Marian Romeyko, Air
Poland, The Army Bookhouse Headquarters. Warsaw 1937, p. 178
22
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The research leads to the following conclusions:
1. Transport infrastructure calls for an intense growth and modernisation – it
lies at the roots of transport functioning.
2. Necessity of long-term directions for transport development (EU agreements
and negotiations).
3. Necessity of sustainable transport development (rail, air, maritime, pipeline).
Summary
Country’s economic growth is closely related to transport and its infrastructure.
Transformation processes of Polish economy after 1989, EU membership and
market facilitation determine priority treatment of transport in Poland.
The main objective of the research paper was functioning of transport, with
focus on air transport as well as development conditions.
Economic integration, competition, innovativeness and EU market force Polish
entrepreneurs and economy to undertake rapidmodernisation of transport and its
infrastructure.
Investigating the matter, special attention was paid to: modes, development
directions, service market as wells as conditions concerning air transport
and infrastructure of transport.
The analysis was prepared on the basis of empirical data of Central Statistical
Office (CSO), press publications and specialist literature.
Integration processes in European Union and globalization of the world
economy impose actions in the field of creation, modernization and maintaining high
level of different modes of transport. It concerns especially Polish economy which
has to catch up for arrears in investment and implementing modern technologies
in transport.
Key words: transport, modes of transport, transport system, transport
infrastructure, conditions and development directions, the process of integration
of EU transport.
Streszczenie
Rozwój gospodarczy kraju jest integralnie powiązany z transportem i jego
infrastrukturą. Procesy transformacji gospodarki polskiej po 1989 roku, członkostwo
w Unii Europejskiej, urynkowienie gospodarki, wymuszają priorytetowe traktowanie
transportu w Polsce. Celem badawczym artykułu było wyjaśnienie funkcjonowania
transportu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotniczego oraz
uwarunkowań rozwoju. Integracja gospodarcza, konkurencja, innowacyjność oraz
rynek unijny wymuszają na polskich przedsiębiorcach i gospodarce szybkie
unowocześnienie transportu i jego infrastruktury. Realizując temat, zwrócono
szczególną uwagę na: rodzaje, kierunki rozwoju, rynek usług i uwarunkowania
dotyczące transportu lotniczego, a także infrastruktury tego transportu. Do analizy
wykorzystano dane empiryczne GUS-u, publikacje prasowe i literaturę
specjalistyczną.
Słowa klucze: transport, tryby transportowe, systemy transportowe,
infrastruktura transportowa, warunki i kierunki rozwoju, proces integracji transportu
unijnego
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Radosław HENNIG
Siły Zbrojne RP
CYBERTERRORYZM MIĘKKI (CZ. 2). INTERNET W REKRUTACJI
I SZKOLENIU TERRORYSTÓW
Wykorzystanie Internetu przez Al-Kaidę jest niesamowite. Znamy wiele przykładów
z przeszłości – głównie za sprawą schwytanych członków Al-Kaidy, którzy zostali
zwerbowani przez Internet – że stanowi on jeden z zasadniczych sposobów rekrutacji
wojowników i samobójczych zamachowców.
– Rita Katz1
– Moi drodzy bracia w dżihadzie. Posiadam kilogram nadtlenku acetonu.
Chciałbym się dowiedzieć jak zrobić z tego bombę abym mógł wysadzić
w powietrze wojskowego jeepa. Proszę o szybką odpowiedź.
– Mój drogi bracie, Abu Jendal. Rozumiem, ze posiadasz 1000 gramów
Om El Abak. Doskonale! Jest wiele sposobów, aby zamienić go w bombę.
– internetowy dialog pomiędzy Palestyńczykami:
Abu Jendal’em i członkiem Hamasu, Abu Hadafa’em2

Wstęp
Zamachy terrorystyczne na World Trade Center z 11 września 2001 roku były
impulsem do rozpoczęcia dynamicznych badań nad zjawiskiem wykorzystania sieci
teleinformatycznych do zabezpieczenia i wsparcia działalności organizacji
terrorystycznych. Wcześniej uwaga badaczy koncentrowała się z reguły na
zagadnieniach związanych z możliwościami ofensywnego wykorzystania Internetu
w działalności terrorystycznej, chociażby w celu przeprowadzania niszczących
cyberataków na systemy infrastruktury krytycznej państwa. Okazało się jednak, że
wykorzystanie Internetu przez terrorystów jest zagadnieniem znacznie bardziej
powszechnym i złożonym niż sądzono do tej pory. Pomiędzy wieloma obszarami
codziennej aktywności terrorystów w Internecie, takimi jak rozpowszechnianie
propagandy, zdobywanie informacji czy planowanie działań, niezwykle istotny jest
proces pozyskiwania oraz szkolenia nowych członków ugrupowania, a rola Internetu
jako kluczowego narzędzia tego procesu nieustannie rośnie.
1. Rekrutacja
W ujęciu historycznym proces rekrutacyjny organizacji terrorystycznych należał
do najbardziej skrytych zjawisk terrorystycznej aktywności. Konieczność
zachowania tajemnicy oraz względy bezpieczeństwa wymagały od terrorystów
dyskrecji, unikania rozgłosu i często zmuszały ich do spotkań twarzą w twarz.3 Cele
polityczne tradycyjnych ugrupowań terrorystycznych z reguły miały niewielki,
Założycielka I dyrektorka Search for International Terrorist Entities (SITE) Intelligence Group. N. Lathem,
Al-Qaeda Terror.com, “New York Post”, September 16, 2003, http://archive.frontpagemag.com;
M. Whine, Common Motifs on Jihadi and Far Right Websites (w:) B. Ganor et al. (red.): Hypermedia
Seduction for Terrorist Recruting, “NATO Science for Peace and Security Series”. 2007, vol. 25, s. 84
2
G. Weimann, Al Qaeda Has Sent You A Friend Request: Terrorists Using Online Social Networking,
A paper submitted to the Israeli Communication Association. 2011, s. 2, www.cleanitproject.eu
3
B.W. Don et al., Network Technologies for Networked Terrorists. Assessing the Value of Information
and Communication Technologies to Modern Terrorist Organizations, RAND Technical Report. 2007,
s. 12
1
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regionalny zasięg,4 co miało znaczący wpływ na ograniczoną liczbę rekrutów.
Konieczność osobistych, fizycznych spotkań dodatkowo zawężała liczbę osób,
z którymi można było się skontaktować, a wymogi bezpieczeństwa (np. drobiazgowy
proces ‘sprawdzania’ kandydata) wydłużały proces rekrutacji do wielu miesięcy.
W takich okolicznościach pula potencjalnych kandydatów była z reguły niewielka
a nabór ochotników miał wyłącznie lokalny charakter.5
Nowoczesne technologie teleinformatyczne zwiększyły zasięg, możliwości
i efektywność starszych metod rekrutacji.6 Po pierwsze, werbunek może odbywać
się na odległość.7 Materiały rekrutacyjne umieszczone w Internecie są dostępne dla
wszystkich na całym świecie i nie ma już potrzeby nawiązywania osobistego,
fizycznego kontaktu między rekrutantem a kandydatem. Ponadto, globalna natura
Internetu pozwala poszerzyć grono osób świadomych istnienia organizacji
terrorystycznej oraz sprawy, o którą walczą. Po drugie, werbunek na odległość jest
bardziej efektywny, gdyż jeden rekrutant może prowadzić werbunek kilku osób
jednocześnie – bez względu na ich narodowość i miejsce zamieszkania.8
Pomimo, iż autorzy doniesień prasowych9 oraz niektórzy badacze10 podkreślają
powszechność zjawiska terrorystycznej rekrutacji on-line, Internet służy raczej do
zapoczątkowania (inicjacji) procesu naboru wśród zwolenników sprawy, a następnie
ich stopniowej, ideologicznej indoktrynacji, niż jako narzędzie bezpośredniej,
natychmiastowej rekrutacji. Dla głębszego zrozumienia mechaniki tego procesu,
należy uświadomić sobie wpływ nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych na
zmianę klasycznych relacji pomiędzy werbującymi a kandydatami.
Po pierwsze, osoby zainteresowane przyłączeniem się do organizacji
terrorystycznej lub wspieraniem jej działań, nie muszą już same poszukiwać
informacji dotyczących metod przyłączenia się do ugrupowania, gdyż obecnie to
właśnie organizacje terrorystyczne wykazują się dużą aktywnością na polu
informacyjno-agitacyjnym. Nadal jednak nabór nowych członków per se realizowany
jest częściej poprzez samodzielne, oddolne inicjatywy internautów, a nie poprzez
klasyczny model odgórnej ‘selekcji i rekrutacji kandydatów’.11
Po drugie, dzięki wykorzystaniu szerokiego wachlarza technologii
internetowych (przesył cyfrowego dźwięku, obrazu, itp.), terroryści są w stanie
poprawiać atrakcyjność swoich przekazów oraz zbierać informacje o użytkownikach
przeglądających ich witryny internetowe. Z osobami, które wydają się najbardziej
zainteresowane organizacją nawiązywany jest kontakt. Dla werbujących wartościowi
Np. organizacje palestyńskie, LTTE, ETA, IRA, LeT itp. Ibidem
Ibidem
6
Z najważniejszych terrorystów, których proces radykalizacji lub rekrutacji przebiegał niemal wyłącznie
przez Internet, wymienić należy: YunisTsouli, Ifran Rafa, Hamad Munshi, Abdul Basheer, Abdul
Benbrika, Human al-Balawi, Arid U. (Abu Reyyan), Hussain Osman czy Aabid Hussein Khan. Więcej
na ich temat zobacz: ISD, Radicalisation: The Role of the Internet. A Working Paper of the PPN (Policy
Planners Network), 2011, s. 2-3
7
B.W. Don et al., Network Technologies…, op. cit.
8
Ibidem
9
CBC News, Terrorist groups recruiting through social media. Facebook, Twitter also used to gather
intelligence, Jan 10, 2012, http://www.cbc.ca; A. Dornbierer, How al-Qaeda Recruits Online, “The
Diplomat”. September 13, 2011, http://thediplomat.com
10
G. Weimann, Al Qaeda Has Sent You…, op. cit., s. 11; M. Conway, Terrorism and the Internet: New
Media –New Threat, “Parliamentary Affairs”. volume 59, issue 2, April 2006, s. 283-298
11
Więcej na ten temat zobacz: M. Sageman, Understanding Terror Networks, University of Pennsylvania
Press. Pennsylvania. 2004
4
5

187
____________________________________________________________________

są młodzi, wykształceni ludzie, najlepiej niezależni finansowo,12 a najnowsze
ekspertyzy wskazują, że średni wiek aresztowanych w Europie i Kanadzie
terrorystów stale się zmniejsza – z około 26 lat przed 2003 r., do zaledwie 20 lat po
2006 r.13
Po trzecie, zwolennicy zwerbowani za pomocą Internetu często nie znają się
osobiście, jednak poprzez nawiązane kontakty tworzą wirtualną sieć społeczną,
inspirowaną do samodzielnego działania poprzez ideologię terrorystyczną a nie
formalny przymus organizacyjny. W wyniku tego zjawiska na świecie powstaje duża
liczba rozproszonych geograficznie i funkcjonujących niezależnie od siebie komórek
terrorystycznych, których członkowie zwykle nie posiadają większej wiedzy o innych
jednostkach ugrupowania. W takim kontekście, Internet odgrywa zasadniczą rolę
w procesie radykalizacji nowych członków ugrupowania.14
Po czwarte, wstępne wyniki badań psychologicznych dowodzą, że pozytywne
emocje związane z nawiązywaniem nowych znajomości on-line (przez Internet)
mogą być znacznie silniejsze niż te towarzyszące znajomościom off-line.15 Niektórzy
badacze obawiają się, że może to w niedalekiej przyszłości skutkować większą
liczbą zamachów samobójczych, podobnie jak w przypadku gwałtownego wzrostu
liczby zbiorowych samobójstw nastoletnich Japończyków.16
Udokumentowane akcje rekrutacyjne w których wykorzystano Internet,
dostarczają dla badaczy terroryzmu użytecznych wniosków, między innymi
w kwestiach związanych z procedurami przeciwdziałania terroryzmowi. Z analizy
dostępnych materiałów wynika, że terrorystyczną rekrutację poprzez Internet można
podzielić na trzy kategorie:
 oficjalne kampanie rekrutacyjne ugrupowań terrorystycznych;
 samodzielne inicjatywy internautów;
 indywidualne rekrutacje typu kierownictwo – kandydat.
1.1. Oficjalne kampanie rekrutacyjne
Z oficjalną kampanią rekrutacyjną poprzez Internet mamy do czynienia wtedy,
gdy ugrupowanie terrorystyczne bądź inna organizacja wspierająca terroryzm,
umieszcza w Internecie wiadomość o prowadzonym naborze ochotników.
Informacja o naborze może być udostępniona w różnej formie – na przykład filmu
propagandowego na YouTube, manifestu na stronie internetowej lub nowego wątku
R. Hennig, Internet w rekrutacji terrorystów, „Przegląd Wojsk Lądowych”. 2009, nr 1, s. 62; N. Labi,
Jihad 2.0, „The Atlantic”, Jul 1 2006, http://www.theatlantic.com; CCISS, ITAC Presents – Trends
in Terrorism Series: Militant Jihadism: Radicalization, Conversion, Recruitment, Volume 2006-4, s. 8;
A. Dornbierer, How…, op. cit.
13
M. Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century, University
of Pennsylvania Press, Pennsylvania. 2008, s. 111
14
Zobacz np. Badania empiryczne nad 117 przypadkami ekstremistów zwerbowanych w WielkiejBrytaniii
USA: D. Gartenstein-Ross, L. Grossman, Homegrown Terrorists in the U.S. and U.K. An Empirical
Examination of the Radicalization Process, FDD’s Center for Terrorism Research. Washington, April
2009
15
J.A. Bargh, K.Y.A. McKenna, The Internet and Social Life, “Annual Reviev of Psychology”. 2004, Vol.
55, s. 573-590
16
C. Ozawa-de Silva, Too Lonely to Die Alone: Internet Suicide Pacts and Existential Suffering in Japan,
“Culture, Medicine and Psychiatry”. 2008, Vol. 32, s. 516-551. Japońskie nastolatki spotykają się na
specjalnych internetowych forach dyskusyjnych, aby następnego dnia popełnić zbiorowe samobójstwo.
Czyn, którego nie byli zdolni popełnić w samotności, stawał się możliwy, kiedy wspierali się wzajemnie
w grupie.
12
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na forum dyskusyjnym. Kampanię rekrutacyjną odróżnia od pospolitych działań
propagandowych między innymi to, że zazwyczaj werbujący podają podstawowe
wskazówki do rozpoczęcia procesu rekrutacji (np. udostępnienie numeru telefonu).
Dobrą ilustrację takiej kampanii przytacza Gabriell Weimann: podczas drugiej wojny
libańskiej pomiędzy Izraelem a Hezbollahem w 2006 r., na jednej z irańskich stron
internetowych umieszczono notę rekrutacyjną, nakłaniającą ochotników do
przyłączania się do wojny przeciwko Izraelowi. 26 lipca 2006 r., irańska agencja
prasowa Alborz ogłosiła, że ochotnicy mogą zapisywać się on-line do ‘Armii
Wojowników Muhammada’, która będzie wysłana do Libanu na pierwszą linię frontu.
Minimalny wiek ochotników określono na szesnaście lat.17
Obraz nr 1: oryginalny, internetowy kwestionariusz rejestracyjny z 2004 r. przeznaczony
dla irańskich ochotników werbowanych do samobójczych ataków

Wstępna Rejestracja do Operacji
Męczeńskich

Ja, ……, syn….., urodzony dnia ………
(kalendarz muzułmański) w mieście ……,
oświadczam, iż jestem gotów przeprowadzić
operację męczeńską:

przeciwko siłom okupującym święte
miejsca
przeciwko okupantom Jerozolimy
w celu wykonania kary śmierci na
niewiernym Salmanie Rushdie
Źródło: P. M. Rodriguez, Global Jihad. 'JobJednocześnie,
application' chciałbym
online for zostać
suicideaktywnym
bombers.
Iranian group recruiting for attacks on U.S. citizens,
Israel, “WorldNetDaily”,
członkiemforces, Armii
Męczenników
06/10/2004, www.wnd.com
Międzynarodowego Ruchu Islamskiego

Innym przykładem oficjalnych kampanii rekrutacyjnych
jest akcja
irańskiej grupy
tak
nie
Committe for the Commemoration of Martyrs of Global Islamic Campaign z 2004 r.
Umieściła ona w Internecie kwestionariusz rejestracyjny
w poszukiwaniu Irańczyków
Telefon kontaktowy:
gotowych popełniać samobójcze zamachy na siły koalicyjne w Iraku, Izraelu oraz na
Adres:
obywateli amerykańskich na całym świecie
(obraz nr 1). Rzecznik grupy,
Mohammad Ali Samadi stwierdził, że „około 10 000 osób zarejestrowało swoje
Podpis:
nazwiska, i jest gotowych do realizacji operacji męczeńskich na wskazane przez nas
17

G. Weimann, Using the Internet for Terrorist Recruitment and Mobilization (w:) B. Ganor et al., (red.):
Hypermedia Seduction for Terrorist Recruting, “NATO Science for Peace and Security Series”. 2007,
vol. 25, s. 48
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cele (…) chodzi nam głównie o amerykańskie i brytyjskie wojska okupujące święte
miasta w Iraku, wszystkich syjonistów w Palestynie i Salmana Rushdie – jedyny cel
niewojskowy, którego zamach na Islam był znacznie gorszy niż wojskowe
uderzenia”.18
W 2004 r. jedna z arabskojęzycznych stron internetowych (powiązana
z organizacją terrorystyczną Jama’at al-Tawhid Wal-Jihad19) upubliczniła film
rekrutacyjny Al-Kaidy pod tytułem „Hamza Laden”. Na filmie przedstawiono młodych
chłopców w wieku od dziesięciu do czternastu lat podczas intensywnego treningu
wojskowego, zawierającego takie elementy ćwiczeń jak marsze w zwartym
ugrupowaniu czy pokonywanie toru przeszkód. Materiał zawierał oświadczenie
odczytywane po arabsku przez młodego syna Osamy Bin Ladena.20 Dla
zintensyfikowania przekazu, film zakończony został ukazaniem martwego
niemowlęcia, najprawdopodobniej postrzelonego z broni palnej.
1.2. Samodzielne inicjatywy internautów
Niektóre osoby aktywnie przeszukują Internet w poszukiwaniu kontaktu
z organizacjami terrorystycznymi i próbują przyłączyć się do działań
terrorystycznych jako ochotnicy. Jednym z najlepiej udokumentowanych przykładów
prowadzenia samodzielnej, ‘oddolnej’ rekrutacji przez Internet jest sprawa Babara
Ahmada. Na początku 1997 r. założył on wydawnictwo Azzam Publications, którego
działalność opierała się w głównej mierze na prowadzeniu kilku powiązanych
ze sobą witryn internetowych.21 Zasadniczym celem wydawnictwa było wspieranie
Talibów w Afganistanie oraz bojowników czeczeńskich22. Wykorzystując różne
narzędzia komunikacyjne takie jak grupy dyskusyjne czy pocztę e-mail, Babar
Ahmad rozpoczął intensywną kampanię rekrutacyjną na potrzeby globalnego
dżihadu, a ochotnikom oferował pomoc w przedostaniu się na tereny ogarnięte
konfliktami i włączenie się do walki.23
Inny przykład podaje Gabriel Weimann: w 1995 r. Ziyad Khalil został przyjęty
do Columbia College w Missouri na kierunek nauki komputerowe. W niedługim
czasie został muzułmańskim aktywistą w campusie oraz nawiązał współpracę
z kilkoma radykalnymi grupami z Bliskiego Wschodu. Wykorzystując pseudonim
zarejestrował się jako operator serwisu internetowego popierającego palestyńską
organizację terrorystyczną Hamas. Internetowa obecność młodego studenta została
zauważona przez Osamę bin Ladena i jego podwładnych. Wkrótce Khalil stał się
funkcjonariuszem Al-Kaidy do spraw zaopatrzenia w USA. Do jego zadań należało
organizowanie
zakupu
telefonów
satelitarnych,
komputerów,
sprzętu
elektronicznego oraz pomoc Osamie bin Ladenowi w komunikowaniu się z innymi
członkami Al-Kaidy.24
18

P.M. Rodriguez, Global Jihad. 'Job application' online for suicide bombers. Iranian group recruiting for
attacks on U.S. citizens, forces, Israel, “WorldNetDaily”, 6.10.2004, www.wnd.com; G. Weimann, Using
the Internet…, op. cit. s. 51
19
Organizacja Jama’at al-Tawhid Wal-Jihad była poprzedniczką irackiej Al-Kaidy (AQI)
20
G. Weimann, Using the Internet…, op. cit. 51
21
Nazwy tych stron to: www.azzam.com, www.qoqaz.net oraz www.waaqiah.com
22
M. Jacobson,Terrorist Financing on the Internet, “CTS Sentinel”, vol. 2, is. 6, June 2009, s. 354
23
Zobacz jak wyglądały tego typu internetowe porady w wykonaniu członka Al-Kaidy w 2003 r.: N. Lathem,
Al-Qaeda Terror…, op. cit., C. Farkas, Terrorists on the Internet – the online recruitment, “Academic
and Applied Research in Military Science”. 2008, vol. 7, No. 4, s. 647
24
G. Weimann, Using …, op. cit., s. 53

190
____________________________________________________________________

Wykazywanie własnej inicjatywy przez różnego rodzaju ekstremistów nie
kończy się wyłącznie z udzieleniem im pomocy w transporcie do rejonu konfliktów
czy zabezpieczaniem działań logistycznych dla ‘prawdziwych’ terrorystów.
Niezwykle niepokojącym zjawiskiem jest to, że niektórzy z tego typu internetowych
ochotników samodzielnie zgłaszają się do popełnienia aktów terrorystycznych –
zdarza się również, że są oni obywatelami państwa które zamierzają zaatakować.
Dla przykładu latem 2002 r. izraelska policja aresztowała trzech Arabów
powiązanych z Hamasem, zamierzających dokonać masowego zatrucia klientów
odwiedzających kawiarnię Rimon w Jerozolimie. Jeden z aresztowanych, Othman
Kiania był zatrudniony w kawiarni jako szef kuchni, natomiast pozostali: Sufian Abdo
i Mussa Nasser prowadzili internetowe forum Hamasu.25 Jak podaje gazeta
„Jeruzalem Post”: „Na początku roku Sufian Abdo nawiązał kontakt poprzez
wiadomości e-mail z kilkoma członkami Hamasu, deklarując swoja gotowość do
wzięcia udziału w zamachach terrorystycznych. Prze następne osiem miesięcy,
Abdo wraz z Mussa Nasserem utrzymywali kontakty z działaczami Hamasu,
dostarczając im, m.in. nazwisko Egipskiego inżyniera, który mógłby pomóc
w unowocześnianiu rakiet Kassem oraz uczestniczyć w zbieraniu funduszy dla
organizacji. W lipcu 2002 r., Abdo zaproponował, że może przeprowadzić
samobójczy zamach bombowy, aby pomścić śmierć jednego z liderów Hamasu.
Otrzymał odpowiedź, że lepszym rozwiązaniem byłoby dokonanie masowego
otrucia klientów w dużej, jerozolimskiej kawiarni, na co Abdo wyraził zgodę”.26
W innym przypadku, amerykański sąd skazał Ryana G. Andersena – żołnierza
Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, na wyrok dożywotniego pobytu
w więzieniu za udzielanie pomocy wywiadowczej organizacjom terrorystycznym.
Andersen został muzułmaninem w 1999 r., i od tego czasu intensywnie
wykorzystywał internetowe fora dyskusyjne w poszukiwaniu sposobów na
skontaktowanie się z terrorystami, w celu dostarczania im informacji na temat
amerykańskiego uzbrojenia. Został aresztowany w wyniku prowokacji agentów FBI,
których mylnie uznał za członków Al-Kaidy.27
1.3. Indywidualna rekrutacja typu kierownictwo – kandydat
W 2003 r. pracownicy waszyngtońskiego instytutu SITE, zajmującego się
monitorowaniem internetowej działalności organizacji terrorystycznych, odkryli
szczegóły internetowego programu rekrutacyjnego Al-Kaidy. Celem programu była
rekrutacja oraz przewóz do Iraku ochotników z całego świata, aby tam włączyć ich
do walki przeciwko siłom koalicyjnym. Osoby, które zostały zidentyfikowane przez
terrorystów jako potencjalni rekruci (ze względu na poglądy, wyznanie
i zainteresowania) były zasypywane dekretami religijnymi oraz anty-amerykańskimi
ulotkami propagandowymi. Gdy taka osoba wykazała zainteresowanie sprawą,
przesyłano jej podręcznik treningowy wyjaśniający jak można zostać terrorystą. Po
przeprowadzeniu takiego ochotnika przez labirynt czat-roomów oraz grup
dyskusyjnych otrzymywał on szczegółowe instrukcje dotyczące wyjazdu do Iraku.28
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Ibidem
Ibidem s. 55. Artykuł prasowy dostępny na: E. Lefkovitz, Three Arabs held in Jerusalem cafe poisoning
plot, „The Jeruzalem Post”, Sep. 10, 2002, http://forum.gazeta.pl
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CBS News, Soldier Guilty Of Al Qaeda Aid, February 11, 2009, http://www.cbsnews.com
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Środowisko eksperckie dysponuje przykładami udanej rekrutacji ekstremistów
za pomocą Internetu. Znany środowisku eksperckiemu terrorysta Yunis Tsouli
(Ihrabi007) rozpoczął swoją aktywność internetową poprzez umieszczanie na
różnych forach plików wideo przedstawiających zamachy terrorystyczne. Jego
zaangażowanie zwróciło uwagę liderów irackiej Al-Kaidy, którzy nawiązali z nim
bliską współpracę i rozpoczęli dostarczanie mu filmów ze swojej działalności w celu
dalszego ich propagowania w Internecie. Wkrótce Tsouli został administratorem
najważniejszego forum dżihadystów – Muntada al-Ansar al-Islami – w tamtym czasie
uznawane za główne narzędzie propagandowe Abu Musab al-Zarqawiego.29
Ponadto, Tsouli tworzył inne fora dyskusyjne i strony internetowe na zamówienie
kierownictwa organizacji, w krótkim czasie stając się najważniejszym dystrybutorem
materiałów wideo irackiej Al-Kaidy.30
Większość terrorystycznych serwisów internetowych z reguły nie jest
poświęconych werbunkowi ochotników do przeprowadzania bezpośrednich aktów
przemocy. Ich rolą jest raczej zaangażowanie zwolenników do udzielania pomocy
organizacji w innej formie, chociażby udziału w masowych protestach czy
demonstracjach.31
Wykorzystanie
Internetu
umożliwia
ugrupowaniem
terrorystycznym uzyskanie bardzo wysokiego poziomu mobilizacji swoich
stronników oraz uruchomienie procesu wspólnego działania w krótkim czasie. Dla
przykładu, kiedy tureckie władze aresztowały Abdullaha Öcalana, lidera kurdyjskiej
grupy terrorystycznej PKK, dziesiątki tysięcy Kurdów na całym świecie w przeciągu
kilku godzin rozpoczęło demonstracje. Przyczyną tej sytuacji było wykorzystanie
kurdyjskich serwisów internetowych, poprzez które namawiano zwolenników
Abdullaha do protestów.32 Abraham Cooper z Simon Wiesenthal Center tak
komentuje to zjawisko: „Niebezpieczeństwo zmierza w innym kierunku. Niektóre
z organizacji terrorystycznych nie namawiają więcej ludzi do przyłączenia się.
Konstruują atrakcyjne strony, umieszczają na nich swoje przekazy i idee. Dużo
młodych ludzi to czyta i angażuje się w sprawę, jednak liczba członków grupy
pozostaje niezmieniona. Następuje tzw. wirtualna rekrutacja. Zostają przekazane
pewne idee organizacji terrorystycznych. Jednak jeżeli ktoś postanowi te idee
wprowadzić w życie to ryzyko oskarżenia grupy jest minimalne – takie osoby nie
należą przecież do organizacji”.33
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32
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Cooper nazywa rekrutowanych w ten sposób ludzi ‘samotnymi wilkami’ 34 – po
zapoznaniu się z informacjami na stronie internetowej swojej grupy, planują oni
swoje akcje samotnie lub w małych grupach, zwracając jedynie uwagę aby były
w stylu organizacji terrorystycznej z którą się identyfikują.35 Do tego rodzaju
indywidualnej aktywności (zwanej ‘osobistym dżihadem’) namawia swoich
zwolenników np. Al-KaidaPółwyspu Arabskiego (AQAP) poprzez swój magazyn online Inspire oraz film propagandowy opublikowany w czerwcu 2011 r. 36 Osoby
zachęcone w ten sposób do działań opartych na przemocy, stwarzają duże
wyzwanie dla organów bezpieczeństwa, ponieważ możliwości ich zidentyfikowania
przed atakiem są bardzo ograniczone.37
Typowym zamachem zorganizowanym przez ‘samotne wilki’ jest zamach
bombowy w Madrycie z 2004 r. Zamachowcy nie mieli żadnych bliższych, osobistych
kontaktów z członkami Al-Kaidy, a proces ich radykalizacji odbył się głównie poprzez
dystrybucję materiałów za pomocą Internetu. Autorzy jednego z raportów
sporządzonych dla FBI, kwestię ‘samotnych wilków’ przedstawili następująco:
‘Samotne wilki’ mogą (obecnie) przejść przez wszystkie cztery stadia
radykalizacji bez żadnego osobistego kontaktu z liderami ugrupowań
terrorystycznych czy z innymi radykałami. W takim przypadku nie istnieje klasyczna
sieć powiązań pomiędzy wspólnikami, konspiratorami i agentami. Rozwój
technologii teleinformatycznych – a przede wszystkim Internetu – odgrywa coraz
większą rolę w fenomenie ‘samotnych wilków’. Internetowa propaganda
przywódców terrorystycznych wspomaga każdy etap radykalizacji i może zakończyć
się wezwaniem do działania dla zwolenników, którzy w żaden sposób nie są
z liderami powiązani. Na przykład, internetowy traktat Al-Kaidy Iraqi Jihad, Hopes
and Risks najprawdopodobniej zainspirował autorów zamachu bombowego z 2004
r. w Madrycie.
Internet zapewnia „samotnym wilkom” nieustanny i niezakłócony dostęp do
ekstremistycznych nauk i instrukcji opracowanych przez liderów terrorystycznych,
zastępując tym samym konieczność spotkań w rzeczywistym świecie, które
tradycyjnie były wykorzystywane przez FBI do wykrywania postępującej
radykalizacji. Internet (…) daje możliwość przyłączenia się i udziału w wirtualnej
wspólnocie podobnie myślących osób, a powstawanie tożsamości grupowej jest
istotną częścią tego procesu (…).38
1.4. Rekrutacja przez Internet – perspektywy
Przedstawione w niniejszym artykule zmiany, jakie zachodzą w stosowanej
przez terrorystów procedurze rekrutacyjnej pozwalają wysnuć wniosek, że Internet
Typologia ‘samotnych wilków’ w kontekście terroryzmu, zobacz: R. Pantucci, A Typology of Lone
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stanowi globalny katalizator tego procesu. Yassin Musharbash, autor książki Die
neue al-Qaida39 zauważa, że w starej, drukowanej wersji Encyklopedia of Jihad40
powstałej w latach 80. tych ubiegłego wieku, terroryści byli pouczani o potrzebie
powolnego stopniowania procesu rekrutacyjnego. Materiały video dotyczące
dżihadu można było zaprezentować potencjalnemu rekrutowi wyłącznie wtedy, gdy
jego wiara była ‘niezachwiana’ i nie budziła najmniejszych wątpliwości, a projekcja
odbywała się w przyciemnionym pokoju i koniecznie pod nadzorem. Jak podaje dalej
encyklopedia, dopiero po kilku miesiącach od prezentacji, można było
zaproponować rekrutom ewentualną pomoc w znalezieniu ich ścieżki dżihadu.41
Przed zamachami z 11 września 2001 r. typowy proces rekrutacyjny członków
Al-Kaidy miał miejsce z reguły w obozach szkoleniowych w Afganistanie.42
Ostatnie ataki terrorystyczne na tle fundamentalistycznym dowodzą jednak, że
liczba zamachowców, którzy mają za sobą klasyczną karierę terrorysty zmniejsza
się. Spośród czterech londyńskich zamachowców z 2005 r., tylko dwóch spędziło
pewien okres czasu w pakistańskich medrasach.43 Jak podaje niemiecki „Der
Spiegel”, coraz częściej komórki terrorystyczne składają z aktywistów, którzy sami
się ‘przyłączyli’ a nie zostali ‘zwerbowani’. Autorzy arabskiej broszury krążącej
w Internecie zatytułowanej „Jak zostać członkiem Al-Kaidy” sugerują, że droga
prowadząca do członkostwa nieustannie się skraca:
Al-Kaida nie jest już tylko samotną organizacją zwalczającą Żydów
i krzyżowców. Al-Kaida to rodzaj zaproszenia, to prośba skierowana do wszystkich
muzułmanów o powstanie w obronie Boskiej religii. (…) Każdy, kto odpowie na to
zaproszenie jest częścią Al-Kaidy, czy tego pragnie czy nie. Jeżeli jednak jesteś
prawdziwym muzułmaninem, nie masz wyboru – musisz się przyłączyć.44
Także raport Europolu z 2012 r. podkreśla, że Internet coraz częściej umożliwia
organizacjom terrorystycznym radykalizację swoich zwolenników na odległość, bez
konieczności ich formalnego werbowania, nadzoru czy sterowania.45 Dla przykładu,
Al-Kaida, poddawana ciągłej presji militarnej w Afganistanie i Pakistanie, oficjalnie
odradza swoim sympatykom podróżowanie do stref ogarniętych konfliktami.
Zachęca ich jednak do indywidualnego planowania i przeprowadzania ataków
w państwach zachodnich, bez pomocy kierownictwa ugrupowania.46
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Podsumowując kwestie rekrutacji, Internet zmienia oblicze zagrożeń – groźba
ataków terrostycznych nie pochodzi już wyłącznie ze strony organizacji
terrorystycznych i najbardziej radykalnych bojowników świętej wojny.
W cyberprzestrzeni wielu jest zwolenników ideologii ekstremistycznych i tzw.
internetowych aktywistów, którzy deklarują chęć zaangażowania się w globalny
dźihad przeciwko Zachodowi, a w szczególności przeciwko Izraelowi i Stanom
Zjednoczonym.47 Powszechny dostęp do globalnej sieci komputerowej sprawił, że
bazą rekrutacyjną dla terrorystów jest cały świat, a jej zasoby osobowe są nie do
wyczerpania.48
2. Szkolenie
Organizacje terrorystyczne w różnorodny sposób wykorzystują multimedialne
możliwości Internetu do działań szkoleniowych. Zjawisko to jest niepokojące, gdyż
pozwala terrorystom dystrybuować specjalistyczną wiedzę nie tylko w ramach
zamkniętej, heterogenicznej struktury swojej organizacji, lecz także przekazywać ją
swoim zwolennikom na całym świecie – bez potrzeby osobistego kontaktu. Za
wyjątkiem dystrybucji para-wojskowych instrukcji i internetowych poradników,49
w sieci dostępne są specjalistyczne fora internetowe, na których ekstremiści nie tylko
wymieniają się poradami, ale nawet organizują kursy w formie zbliżonej do
e-learningu, zakończone testem zdobytej wiedzy.
Analiza dostępnych materiałów pozwala sklasyfikować działalność szkoleniową
grup terrorystycznych za pomocą Internetu w trzech głównych kategoriach:
 opracowywanie i dystrybucję materiałów szkoleniowych;
 indywidualne porady i korepetycje;
 wykorzystanie gier i programów symulacyjnych.
2.1. Opracowywanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych
Opracowywanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych jest najbardziej
obszerną kategorią terrorystycznych działań szkoleniowych. W jej ramach można
wyróżnić tworzenie i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju instrukcji, poradników,
filmów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych poświęconych szerokiemu
spektrum terrorystycznej działalności.50 Niektóre z tych materiałów nie były tworzone
z myślą o wspieraniu terrorystów, jednakże z uwagi na zawarte w nich treści mogą
stanowić dla ekstremistów realną pomoc szkoleniową. Mowa tutaj o instrukcjach
i regulaminach wojskowych, poradnikach służb specjalnych oraz indywidualnych
opracowaniach użytkowników Internetu. Dokumenty te często zawierają
specjalistyczną wiedzę w zakresie konstrukcji i użytkowania materiałów
wybuchowych,51 sporządzania trucizn i materiałów niebezpiecznych czy nielegalnej
działalności w cyberprzestrzeni.
D. Verton, Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu. 2003, s. 154. W przedstawionym kontekście
zobacz przypadek amerykańskiego żołnierza: SITE, Naser Abdo: Al-Qaeda's Ideal Recruit, 19 October
2012, http://news.siteintelgroup.com
48
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E. Erez et al., Jihad, Crime and The Internet. Content Analysis of Jihadist Forum Discussions, Report
to National Institute of Justice, U.S. Department of Justice. October 31, 2011, s. 6, www.ncjrs.gov
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Telecommunication Development Sector. 2012, s. 35
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Pierwszym tego rodzaju dokumentem udostępnionym w sieci był Jolly Rogers
Cookbook; chaotyczny amalgamat różnorodnych technik nielegalnej aktywności –
począwszy od łamania szyfrów w starych sejfach, po oszustwa telefoniczne,
hakerstwo i procedurę tworzenia czarnego prochu.52 W niedługim czasie ukazał się
poradnik The Big Book of Mischief (TBBOM), napisany przez Dawida Richardsa,
który przedstawił w nim proces tworzenia i detonowania różnorodnych materiałów
pirotechnicznych. Poradnik ten nigdy nie został opublikowany, jednak umieszczono
go Internecie na początku lat 90. ubiegłego wieku pod tytułem The Terroists
Handbook.53 Trzecią pozycją tego rodzaju, była The Anarchist Cookbook, – książka
napisana w 1971 r. przez Williama Powella, która w dobie Internetu przeżyła swoją
drugą młodość.54 Zawiera ona instrukcje tworzenia trucizn (np. rycyny), bomb
dymnych, rakiet czy napalmu, a kolejne wersje ‘książki kucharskiej’ (uzupełnianie
i ulepszane przez Internautów), stawały się coraz bardziej śmiercionośne.55
Owe trzy pozycje pojawiły się w sieci w latach 90. i stanowiły fundament dla
kolejnych, niezliczonych opracowań tego typu, takich jak chociażby: Anarchy &
Explosives, The Encyclopedia of Direct Action, CIA Book of DirtyTricks, The Big
Book of Destruction, Guide To Street Anarchy&Terrorism czy The White Man's
Resistance handbook.56
Liczne przykłady świadczą o tym, że zarówno terroryści jak i różnego rodzaju
ekstremiści wielokrotnie wykorzystywali wiedzę zawartą w wyżej wymienionych
opracowaniach do przygotowania i przeprowadzenia udanych zamachów. Już
w 1999 roku młody Brytyjczyk David Copeland podłożył bomby w kilku miejscach
w Londynie, zabijając trzy osoby i raniąc ponad sto innych. Podczas procesu
sądowego zeznał, że do budowy bomb wykorzystał informacje zawarte w Internecie,
a w szczególności te umieszczone w elektronicznych wersjach The Terroists
Handbook oraz How to Make Bombs: Book Two.57 Zamachowcy odpowiedzialni za
ataki bombowe z 2004 roku na pociągi w Madrycie, do budowy bomb z materiału
wybuchowego Goma-2 ECO wykorzystali plany dostępne w Internecie.58 Sprawca
zamachu bombowego na targowisko w Kairze w 2005 roku, w którym śmierć
poniosły trzy osoby, ściągnął z internetowej strony dżihadystów instrukcje, opisujące
w jaki sposób zbudować bombę.59 W tym samym roku niemieckie media doniosły
Trzecia wersja Jolly Rogers Cookbook datowana jest na 11 września 1990 r. Wciąż jest dostępna
online, np. na http://www.textfiles.com. Niektóre źródła podają, że jest to po prostu zmodyfikowana
wersja książki The Anarchist Cookbook z 1971 r.
53
Pomimo, iż treści zawarte w The Terroists Handbook’s są niebezpieczne i w wielu krajach mogą być
nielegalne, książka jest łatwo dostępna w Internecie z poziomu komercyjnych wyszukiwarek
internetowych, np. na stronie: http://web.archive.org/web/20010124045000/http://www.capricorn.
org/~akira/home/terror.html. (pobrano 02.2016 r.)
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stronie FBI: http://www.governmentattic.org
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Zobacz eksperyment (wraz z dokumentacją fotograficzną), który udowadniał skuteczność opisanych
w książce instrukcji: R. Castorro, Beyond the Pages of the Anarchist Cookbook, „Vice”, 2009 Apr 1,
http://www.vice.com. Rozpowszechnianie w Internecie The Anarchist Cookbook może pociągać za
sobą konsekwencje prawne – zobacz sprawa R v. Terence Roy Brown, 2011, EWCA Grim 2751
(w:) UN ODC, The use of the Internet for terrorist purposes. New York 2012, s. 34
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o próbie zamachu bombowego na system transportu publicznego. Do budowy bomb
domowej produkcji, dwaj niedoszli zamachowcy wykorzystywali poradnik ściągnięty
z Internetu.60 W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych aresztowano wiele osób
wyłącznie za samo posiadanie tego rodzaju dokumentów.61
Duży większy niepokój organów bezpieczeństwa budzą jednak materiały
sporządzone tylko w celu wsparcia terrorystycznej aktywności, a więc
specjalistyczne poradniki i filmy instruktażowe opracowane ‘przez terrorystów dla
terrorystów’. Jednym z pierwszych tego typu dokumentów był The Mujahadeen
Poisons Handbook, napisany w 1996 roku przez Abdel-Aziza, a następnie
umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Hamasu. Ten 23-stronicowy
podręcznik zawierał receptury wytwarzania domowymi sposobami trucizn, gazów
trujących i innych niebezpiecznych substancji.62
Znacznie bardziej wszechstronny dokument został przechwycony w maju 2000
roku w Wielkiej Brytanii. Podczas aresztowania członków Al –Kaidy w Manczesterze,
na komputerze jednego z nich odkryto Al-Qaeda Handbook (zwany również
‘Podręcznikiem z Manchesteru’). Zawierał on porady jak pozostać niezauważonym
w publicznych środkach transportu, w jaki sposób porozumiewać się bez
wzbudzania podejrzeń służb specjalnych czy jak przemycać broń oraz dbać
o materiały wybuchowe.63 Wiele rozdziałów wydaje się być sporządzonych przez
gruntownie wykształcone osoby, które korzystały z różnorodnych źródeł informacji
m.in. regulaminów wojskowych armii amerykańskiej. Szczególnie interesujące są
fragmenty dotyczące sugerowanych sposobów postępowania terrorystów
w przypadku ujęcia przez służby. Przykładowo, jeden z ustępów poradnika
nakazywał aby „od samego początku ewentualnego procesu karnego, (nasi) bracia
muszą starać się udowodnić przed sądem, że organy bezpieczeństwa poddawały
ich torturom” oraz że „bracia za wszelką cenę powinni poznać imiona
przesłuchujących ich oficerów śledczych”.64 W dalszej części podręcznika sugeruje
się, aby dokonać wszelkich starań w celu uzyskania pełnych badań medycznych
jeszcze przed przesłuchaniem. Wyniki owych badań medycznych stanowią, bowiem
podstawę do tego, aby udowodnić przed sądem, że wszelkie urazy i obrażenia, jakie
poniósł przesłuchiwany miały miejsce po jego aresztowaniu, a nie przed.65
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Największym poradnikiem terrorystycznym umieszczonym w sieci jest
Encyclopedia of Jihad (‘Encyklopedia Dżihadu’)66 – kolekcja tekstów
wykorzystywana przez dżihadystów do szkolenia swoich rekrutów. Geneza
dokumentu sięga czasów radzieckiej wojny w Afganistanie, a encyklopedia stanowi
swoiste kompendium wiedzy zdobytej przez mudżahedinów podczas wieloletniej
walki z najeźdźcą. W zależności od zastosowanej klasyfikacji, encyklopedia składała
się z dziesięciu lub jedenastu rozdziałów i zawierała kilkanaście tysięcy stron, na
których opisano takie zagadnienia jak wytwarzanie materiałów wybuchowych,
pierwszą pomoc medyczną, wykorzystanie broni palnej, granatów i min,
szpiegostwo, sabotaż, zabezpieczenie komunikacji, rozpoznanie, historia
i konstrukcje broni pancernej, trening fizyczny, topografia, obsługa artylerii,
karabinów maszynowych i broni przeciwpancernej itp. 67 Źródła podają, ze istniało
jedynie 30 kompletnych egzemplarzy encyklopedii, jednak wraz z likwidacją
kolejnych obozów treningowych Al-Kaidy w Pakistanie i Afganistanie zaczęła ona
stopniowo zanikać. Trwało to aż do 2003 r., kiedy to nagle pojawiła się cyfrowa
wersja encyklopedii w Internecie, oznaczona jako ‘Druga Wersja Elektroniczna’. Od
tego momentu dokument ten był wielokrotnie modyfikowany i aktualizowany, głównie
przez członków palestyńskiego Hamasu oraz algierskich islamistów.68
Umieszczenie tej pozycji w zasobach globalnej sieci jest symbolem pewnego
przełomu. Po pierwsze, encyklopedia stała się w ten sposób niejako nieśmiertelnym,
samorozwijającym się bytem, elastycznie dostosowującym się do powszechnego
rozwoju nowoczesnych technologii. Po drugie, udostępnienie encyklopedii
publicznie, a więc tym samym utrata kontroli nad tym kto ją czyta i do czego ją
wykorzysta, rozumiane jest przez ekspertów jako udzielenie ‘zezwolenia’ dla
wszystkich zwolenników Al-Kaidy do działania na własną rękę.69 Umieszczenie
Encyklopedii Dżihadu w Internecie postrzegane jest jako punkt zwrotny w historii
Al-Kaidy, która z niedostępnej, tajemniczej organizacji ewoluowała w wirtualny,
ogólnoświatowy ruch społeczny.
Ostatnim dokumentem wartym omówienia jest napisana przez Abu Bakr
Naji’ego Management of Savagery,70 umieszczona w Internecie około 2005 roku.
W odróżnieniu od wcześniej wspomnianych pozycji, dokument ten nie jest
techniczną instrukcją uzbrojenia i regulaminem walki, lecz raczej eksplanacją
strategicznych celów globalnego dżihadu, wyartykułowaną myślą przewodnią
islamistycznych fundamentalistów, stanowiącą wskazówkę do dalszych
samodzielnych działań dla zwolenników na całym świecie. Zasadnicza część
poradnika opisuje strategię prowadzącą do pokonania Stanów Zjednoczonych.
Autor zauważa, że powstałe po drugiej Wojnie Światowej dwie superpotęgi, Stany
Zjednoczone i Związek Radziecki skupiły wokół siebie inne państwa w zamian za
finansowe i wojskowe wsparcie. Ruch dżihadystów był do tej pory nieskuteczny
między innymi dlatego, że superpotęgi wspierały rządy innych państw w walce
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przeciwko islamistom, jednocześnie wykorzystując media do stworzenia wizerunku
swojej niezniszczalności. Autor poradnika wywodzi, że najlepszym sposobem
pokonania USA jest sprowokowanie potęgi do bezpośredniej inwazji na kraje
Środkowego Wschodu. Będzie to wielkim propagandowym zwycięstwem
dżihadystów, wyczerpie najeźdźcę ekonomicznie oraz militarnie a w efekcie
spowoduje wzrost niepokojów społecznych, które doprowadzą USA do upadku.71
W innej części dokumentu, autor przestrzega szeregowych członków Al-Kaidy przed
organizowaniem swoich własnych zamachów na dużą skalę przeciwko wysoko
opłacalnym celom. Jak dalej wywodzi Abu BakrNaji, ataki terrorystyczne na małą
i średnią skalę nie wymagają zatwierdzenia ze strony ‘Naczelnego Dowództwa’,
jednak przeprowadzenie zamachu w stylu WTC z 11 września 2001 r. lub
zaatakowanie niewłaściwej klasy społecznej powinno być wcześniej uzgodnione
z dowództwem. Zabicie nieodpowiednich ludzi w złym momencie może zwrócić
opinię publiczną przeciwko dżihadystom.72
Wymienione powyżej opracowania stanowią najważniejsze, sztandarowe
pozycje szkoleniowe islamistycznych ekstremistów. W Internecie powstają jednak
kolejne, autorskie opracowania rozmaitych poradników, instrukcji lub kompendiów.
Na przykład wspominany wielokrotnie Yunis Tsouli(Irhabi007) zachęcał innych
internautów do włamywania się do komputerów, zakładając na jednym
z popularnych forów odwiedzanych przez islamistów 20-stronicowy wątek
Seminaron Hacking Websites.73 Ponadto doradzał zainteresowanym, w jaki sposób
maskować swoją tożsamość w Internecie, aby uniknąć wykrycia,74 a na stronach
Al-Ansar umieszczał różnorodne materiały dydaktyczne, takie jak mapy Izraela,
poradniki snajperskie NAVY Seal czy instrukcje CIA dotyczące budowy urządzeń
wybuchowych.75 W 2004 roku Irhabi007 umieścił w Internecie 26-minutowy film
instruktażowy
nieznanego
ugrupowania
palestyńskiego,
szczegółowo
przedstawiający sposób produkcji skomplikowanej kamizelki wybuchowej
przeznaczonej dla zamachowców – samobójców wraz z demonstracją jej zasięgu
i siły rażenia. Film był skierowany głównie do bojowników irackich, a eksperci
analizujący ten materiał byli wstrząśnięci drobiazgowością ukazanej technologii
produkcji: począwszy od wyboru tkaniny i techniki szycia kamizelki, poprzez
mieszanie materiałów wybuchowych i rozmieszczenie szrapneli, aż po montaż
detonatora. Na jednym z pokazów, niedoszły zamachowiec tłumaczy, gdzie należy
ustawić się w zatłoczonym autobusie, aby zmaksymalizować liczbę ofiar.76 Kilka lat
później, w lipcu 2009 roku, brytyjski sąd skazał 20- letniego Isa Ibrahima na karę 10
lat pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu terrorystycznego. W jego
mieszkaniu znaleziono dwie kamizelki wybuchowe domowej roboty, które zamierzał
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zdetonować w zatłoczonym centrum handlowym. Ibrahim zbudował je w oparciu
o instrukcje, które ściągnął z Internetu.77
W październiku 2005 roku na jednym z islamistycznych forów internetowych
(Al-Firdaws – ‘Raj’) umieszczono 80-stronnicowy dokument ‘Encyklopedia budowy
broni nuklearnej’ (An Encyclopedia for the Preparation of Nuclear Weapons),
w którym przedstawiono luźno ze sobą powiązane informacje dotyczące historii
rozwoju fizyki nuklearnej, wyjaśnienia terminów specjalistycznych i szczątkowe,
amatorskie porady budowy broni atomowej. Pomimo iż budowa broni atomowej nie
jest możliwa bez długotrwałego i skomplikowanego procesu badawczego oraz
kosztownego zaplecza przemysłowego, informacja o ‘terrorystycznym poradniku
atomowym’ wzbudziła przerażenie wśród niektórych publicystów.78
Na wielu arabskojęzycznych stronach internetowych administrowanych przez
islamistów (np. strona grupy Al-Muhajiroun (AM) Islamist) umieszczane są materiały
szkoleniowe instruujące swoich zwolenników, w jaki sposób można infiltrować
popularne amerykańskie fora dyskusyjne i wykorzystywać je do dystrybucji filmów
propagandowych, jak rozpowszechniać dezinformację dotyczących najnowszych
wydarzeń wojennych oraz jak wpływać na „serca i umysły co słabszych
Amerykanów”.79 Dla przykładu w październiku 2009 roku umieszczono w Internecie
poradnik, w którym główną techniką ‘elektronicznego dżihadu’ było podszywanie się
za kobietę na portalach społecznościowych wykorzystywanych przez żołnierzy
z krajów zachodnich. Po nawiązaniu znajomości, należało przesłać żołnierzowi
swoje zdjęcie zawierająca oprogramowanie złośliwe typu Trojan, aby uzyskać
dostęp do komputera ofiary. Jak wyjaśnia autor poradnika, hakerstwo jako forma
dżihadu ma wiele celów, z których najważniejszy to „niszczenie systemów
(komputerowych i informatycznych – R.H.) politeistów, szczególnie wśród krajów
które uczestniczą w wojnie przeciwko muzułmanom: Ameryce, Brytanii, Niemcom,
Francji, Włochom i wszystkim innym krajom, które uczestniczą w wojnie przeciwko
państwom muzułmańskim, takim jak Irak czy Afganistan”.80
W innej publikacji znajdziemy porady, aby do rejestracji na amerykańskich
forach wykorzystywać tylko amerykańsko brzmiące imiona i nazwiska. Następnie
należy wybrać typową dla Amerykanów ikonę i umieścić je obok pseudonimu. Do
tak sporządzonego profilu powinno się załączyć anglojęzyczne publikacje
propagandowe oraz filmy i zdjęcia przedstawiające amerykańskie zbrodnie wojenne,
takie jak zabijanie nieuzbrojonych cywilów w Iraku. Autor instrukcji, Al-WathiqBillah,
przestrzega jednak przed umieszczaniem komentarzy wrogich Stanom
Zjednoczonych oraz przed jawnym opowiadaniem się po jakiejkolwiek stronie
konfliktu.81
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których rzekomo znasz osobiście (jako kolegów ze szkoły, przyjaciół z boiska czy kortu tenisowego),
a którzy zostali wysłani do Iraku i tam popełnili samobójstwo na służbie”, „wykorzystuj emocje i pisz
77
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2.2. Indywidualne porady, kursy i korepetycje
Terroryści wykorzystują możliwości Internetu nie tylko do tworzenia i dystrybucji
materiałów dydaktycznych, lecz także do wzajemnego szkolenia on-line - nawet bez
konieczności osobistego, fizycznego kontaktu. Niektóre fora dyskusyjne z których
korzystają islamiści odwiedzane są przez ‘specjalistów’, którzy na bieżąco
odpowiadają na pytania dotyczące warzenia trucizn, urządzania zasadzek na
żołnierzy, przeprowadzania samobójczych zamachów czy włamywania się do
komputerów.82 Takie fora jak Al-Shamikh, Majahden czy Al-Faloja są szczególnie
popularne wśród terrorystów, a nowi rekruci są zachęcani do ich odwiedzania w celu
zapoznania się z literaturą ekstremistyczną.83
Pierwsze internetowe kursy szkoleniowe dotyczące produkcji i wykorzystania
materiałów wybuchowych rozpoczął Hamas na przełomie 2001/2002 r.84 Raport
How to bomb thy neighbor: Hamas offers online 'Academy' przedstawia szczegóły
tego przedsięwzięcia:
(…) Hamas, który ponosi odpowiedzialność za większość palestyńskich,
samobójczych zamachów bombowych, założył stronę internetową które oferuje
muzułmanom instrukcje produkcji bomb, rakiet i lekkich samolotów. (…) Strona
nazywa się ‘Akademia Wojskowa’ i oferuje 14 kursów poświęconych tworzeniu bomb
w ramach programu zwiększania potencjału rekrutacyjnego zamachowców.
Niektóre z kursów dotyczą produkcji kamizelek wybuchowych, inne ukazują proces
wytwarzania plastycznego heksogenu, trudnego do wykrycia materiału
wybuchowego. (…) Strona internetowa jest interaktywna, więc uczestnicy kursu
mogą korespondować z instruktorami Hamasu, jednakże znajduje się tam
ostrzeżenie, że każdy, kto ominie chociaż jedną lekcję, nie zostanie dopuszczony
do kontynuacji kursu. Ponadto ci, którzy zadadzą pytanie dotyczące już obrobionego
materiału zostaną usunięci z kursu, a na koniec każdego etapu nauczania
uczestnicy są zobligowani do zaliczenia specjalnie przygotowanego testu.85
Nie tylko uczestnicy internetowych kursów mogą poznać tajniki produkcji
materiałów wybuchowych. Istnieją strony internetowe, na których eksperci
ugrupowań terrorystycznych udzielają specjalistycznych porad innym członkom
organizacji. Oto jeden z zarejestrowanych dialogów z 2003 r. pomiędzy
użytkownikiem, który przedstawił się jako Abu Jendal, a członkiem Hamasu, Abu
w smutnym tonie, że jest ci żal twojej sąsiadki czy koleżanki z pracy, która uzależniła się od alkoholu
lub narkotyków, (…) bo jej biedny narzeczony – były żołnierz z Iraku, został sparaliżowany lub jego nogi
zostały amputowane. Wykorzystuj każdą historię, aby złamać ich ducha”, „nie angażuj się w dyskusje
i debaty, nie udzielaj odpowiedzi, chyba, że jest to całkowicie konieczne (…) Twoim zmartwieniem ma
być tylko zapoczątkowanie wątku, (…) który wyzwoli w nich frustrację i gniew wobec swego rządu. To
sprawi, że będą głosować za sprowadzeniem swoich wojsk z Iraku najszybciej, jak to tylko możliwe”,
„W ogóle nie wypowiadaj się na tematy dotyczące Arabów i muzułmanów, zarówno w aspekcie
pozytywnym jak i negatywnym, (…) ponieważ to może być pułapka. Ponadto, nigdy nie proś innych
ludzi o dalsza dystrybucję materiałów, które umieściłeś na forum. (…) tego rodzaju prośby mogą cię
zdradzić”. Cytaty pochodzą z: MEMRI, Islamist Website Instructs Mujahideen in Using Popular U.S.
Web Forums to Foster Anti-War Sentiment among Americans, Jihad & Terrorism Studies Project,
Special Dispatch No.1508, March 20, 2007, www.memri.org
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G. Weimann, Al Qaeda Has Sent You…, op. cit., s. 4
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Ibidem, E. Montalbano, Social networks link terrorists. A new breed of cyberterrorists are using online
forums to recruit people who support Al-Qaeda, creating global networks of would-be terrorists, “IDG
News Service”, 8 January, 2009, www.pcworld.idg.com.au
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G. Weimann, Terror on the Internet: The New Arena…, op. cit., s. 125
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Ibidem, “World Tribune”, How to bomb thy neighbor: Hamas offers online 'Academy', October 3, 2002,
http://www.worldtribune.com
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Hadafa: „Moi drodzy bracia w dżihadzie. Posiadam kilogram nadtlenku acetonu.
Chciałbym się dowiedzieć jak zrobić z tego bombę abym mógł wysadzić w powietrze
wojskowego jeepa. Proszę o szybką odpowiedź”. Po niecałej godzinie otrzymał
odpowiedź od Abu Hadafy: „Mój drogi bracie, Abu Jendal. Rozumiem, ze posiadasz
1000 gramów Om El Abad.86 Doskonale! Jest wiele sposobów, aby zamienić go
w bombę”87 Następnie Abu Hadafa szczegółowo wyjaśnił sposób, w jaki z materiału
wybuchowego domowej roboty można stworzyć minę drogową, a po zakończeniu
szkolenia przesłał Abu Jendalowi plik z instrukcją dotyczącą wyrobu detonatorów do
bomby.88 Abu Jendal oraz Abu Hadafa to anonimowi Palestyńczycy, którzy
najprawdopodobniej nigdy nie spotkali się wcześniej. Ich dialog internetowy nie był
w jakikolwiek sposób zaszyfrowany lub utajniony, lecz miał miejsce publicznie na
stronie internetowej brygady Izz ad-Din al-Kassam – zbrojnego skrzydła Hamasu.89
Przykładem zamachu bombowego, w którym do produkcji urządzenia
wybuchowego wykorzystywano porady udzielane przez innych internautów, jest
sprawa Petriego Gerdta. W 2002 r. w Finlandii 19-letni student chemii, Petri Erkki
Tapio Gerdt o internetowym pseudonimie ‘RC’, wysadził się w zatłoczonym centrum
handlowym, zabijając siebie i 6 innych osób oraz raniąc 80. W wyniku śledztwa
dowiedziono, że instrukcje dotyczące budowy bomby uzyskał od innych internautów
na fińskim forum internetowym poświęconym materiałom wybuchowym.90
Przypadek Petriego Gerda nie jest odosobniony – w literaturze specjalistycznej
można odnaleźć wiele innych przykładów wykorzystywania przez ekstremistów
informacji zawartych w Internecie do produkcji materiałów i urządzeń
wybuchowych.91
Jak wyjaśnia Gabriell Weimann, amerykańskie ataki na obozy szkoleniowe
Al-Kaidy w Afganistanie zmusiły terrorystów do przeniesienia części swoich działań
operacyjnych do Internetu. W rezultacie Internet stał się czymś w rodzaju ‘obozu
treningowego on-line’ lub raczej ‘uniwersytetem terroryzmu on-line’.92 Jeden
z przywódców Al-Kaidy stwierdził, że „Nie musisz już (…) uczestniczyć
w wojskowym obozie treningowym albo podróżować do innego kraju (…) możesz

“Om El Abad” – “matka Abada”, to stosowany przez Hamas przydomek organicznego związku
chemicznego występujący głównie jako trimer nadtlenku acetonu – skrajnie niebezpiecznego w użyciu
i obróbce materiału wybuchowego
87
A. Cohen, Hamas Dot Com, “Maariv Online”, July 2, 2003, tłumaczenie artykułu na język angielski
dostępne na: www.tomgrossmedia.com
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Ibidem
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G. Weimann, Al Qaeda Has Sent You…, op. cit., s. 2
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“Helsingin Sanomat”, Shopping mall bomber described as a loner, 14.10.2002,
http://research.lifeboat.com; CNN, Police: Mall bomber used chat room, October 14, 2002,
http://edition.cnn.com; G. Weimann, Terror on the Internet: The New Arena…, op. cit., s. 125
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Zobacz np: United States of America v. Mohammad Zaki Amawi et al., Superseding Indictment, U.S.
District Court for the Northern District of Ohio, Western Division, 2008, www.investigativeproject.org;
Europol, TE-SAT 2008 –EU Terrorism Situation and Trend Report, European Police Office, 2008, s. 14
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Capabilities for Cyberattack: Overview and Policy Issues, Congressional Research Service, CRS
Report for Congress, RL33123, January 22, 2007, s. 14; S. Coll, S. Glasser, Terrorists Turn to the Web
as Base of Operations, “The Washington Post”, August 7, 2005, www.washingtonpost.com; UN ODC,
The use of the Internet…, op. cit., 8; L. Rothenberger, Terrorist Groups: Using Internet and Social Media
for Disseminating Ideas. New Tools for Promoting Political Change, “Romanian Journal
of Communication and Public Relations”, volume 14, issue 3, 2012; E. Erez et. al., Jihad, Crime…, op.
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uczyć się sam, lub z innymi braćmi, według naszego wojskowego programu
szkoleniowego”.93
W 2004 r. Al-Kaida rozpoczęła publikację magazynu on-line ‘Obóz treningowy
Al-Battar’ (Mu’askar Al-Battar). Wydawcą tego dwutygodnika był ‘Wojskowy Komitet
Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego’, a każdy z numerów publikacji był kursem
poświęconego innej tematyce technik terrorystycznych, takich jak obsługa broni
palnej, przeprowadzanie zamachów, działania rozpoznawcze, porwania czy walka
w mieście.94 W sumie opublikowano 22 numery magazynu, które do tej pory są
powszechnie dostępne w Internecie.95 Redaktorzy kursu podkreślają, że informacje
przekazywane w ich publikacjach są częścią wiedzy, z której wszyscy wierzący będą
odpytywani w Dniu Zmartwychwstania.96
W sierpniu 2006 r. na islamistycznym forum al-Hesbah umieszczono instrukcję
zatytułowaną „Jak zabić krzyżowca na Półwyspie Arabskim” autorstwa Amer
al-Najdi’a. Dokument ten zawierał omówienie kroków, jakie należy podjąć podczas
próby zamordowania obcokrajowca; począwszy od rekomendowanych kryteriów
wyboru ofiary, poprzez wskazanie metod jej śledzenia, aż po sposoby jej
zamordowania. Poradnik rozpoczynał się od zagadnień związanych
z charakteryzacją terrorysty a kończył na kwestiach dotyczących ucieczki z miejsca
zbrodni.97
W marcu 2008 r., jeden z użytkowników powiązanego z Al-Kaidą forum ekIs.org umieścił w sieci 6 lekcji treningowych dla początkujących terrorystów.
Tematem pierwszej lekcji było zagadnienie: „Czy chcesz stworzyć komórkę
terrorystyczną?” w którym instruktor wyjaśniał, w jaki sposób wybrać lidera komórki,
rekrutować nowych członków i wstępnie wybrać obiekt ataku. Kolejne lekcje
poświęcone były szczegółom planowania i przeprowadzania zamachów (z użyciem
samochodów – pułapek, kamizelek wybuchowych i telefonów komórkowych
wypełnionych materiałami wybuchowymi), obsłudze karabinów snajperskich czy
wyjaśnieniu sposobów nielegalnego zdobywania funduszy operacyjnych. Eksperci
analizujący materiał tego kursu przyznali, że nie stanowi on raczej wymiernej
pomocy dla przeszkolonego terrorysty, jednak całkowicie wystarcza aby wprowadzić
młodego internautę w arkana działalności terrorystycznej.98
Na przełomie grudnia i stycznia 2014 r. służby specjalne Izraela aresztowały
trzech Palestyńczyków powiązanych z Al-Kaidą, którzy planowali liczne zamachy na
Izraelczyków, takie jak ataki bombowe na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Tel
Awiwie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Jerozolimie, przystanek
autobusowy na Zachodnim Brzegu Jordanu czy porwanie stacjonujących w tym
Cytat za niemieckim “Spiegel” (w:) T. Westerman, Terror Training Online: Al qaeda Franchises Out,
“International News Analysis – Today”, April 23, 2004, www.inatoday.com; G. Weimann, Online
Training…, op. cit.
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A.A. Al-Muqrin, N.L. Cigar, Al-Qa'ida's doctrine for insurgency: a practical course for guerrilla war,
Potomac Books, Inc. Washington, 2009, s. 88
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Researcher”, Volume 3, Issue 11, November 2009, s. 129. Więcej na temat tego kursu: A.H. Bakier, An
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Issue 13, April 1, 2008; A.H. Bakier, An Online Terrorist Training Manual – Part Two: Assassinations
and Robberies, “Terrorism Focus”, Volume 5, Issue 14, April 9, 2008
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rejonie izraelskich żołnierzy. W wyniku śledztwa ustalono, że podejrzani byli szkoleni
przez oficera operacyjnego Al-Kaidy za pośrednictwem Internetu, wykorzystując do
tego Skype’a i Facebooka.99
Zainteresowania ekstremistów nie kończą się na internetowej dystrybucji
materiałów szkoleniowych typu ‘bomba i pistolet’. W ostatnich latach terroryści coraz
częściej umieszczają w sieci dokumenty poruszające kwestie wykorzystania
Internetu jako narzędzia pomocniczego w działalności cyberprzestępczej lub
terrorystycznej. Dla przykładu w 2013 r., użytkownik palestyńskiego forum
hakerskiego, Gaza-Hacker, umieścił w Internecie kurs on-line (15 lekcji) poświęcony
włamaniom hekerskim do sieci i komputerów, zatytułowany Symlink Bypass
Software: nginx. W innym przypadku, palestyńskie forum hakerskie Amalikat Ghaza
(‘Giganci z Gazy’), proponowało swoim użytkownikom 9 lekcji kursu on-line, podczas
którego mogli się nauczyć cyberataków typu DDoS na strony WWW. W tym samym
roku administrator forum dyskusyjnego Ansar Al-Mujahideen o pseudonimie Gharib,
opublikował materiał szkoleniowy dotyczący wykorzystania programu graficznego
Photoshop do projektowania stron internetowych i banerów promujących globalny
dżihad. Materiały te były częścią kursu online From Zero to Break-in.100
2.3. Wykorzystywanie gier i programów symulacyjnych
Stosunkowo nowym zjawiskiem w obszarze szkolenia swoich członków
i sympatyków organizacji terrorystycznych, może być kwestia wykorzystania
wieloosobowych gier komputerowych on-line (massively multiplayer online game –
MMOG.) Istnieje wiele różnorodnych gier komputerowych i platform on-line, które
tworzą wirtualną symulację ‘prawdziwego świata’. Umożliwiają one użytkownikowi
sterowanie swoją komputerową postacią (avatarem) w wirtualnym świecie,101
a jednym z pierwszych i największych wirtualnych światów tego typu dostępnych
poprzez Internet jest gra Second Life.102
Zjawisko przestępczości w wirtualnym świecie gier komputerowych (nękanie, 103
oszustwa,104 kradzieże105 czy wyłudzenia pieniędzy106) jest już dobrze znane
organom ścigania na całym świecie. Najnowsze doniesienia prasowe sugerują, że
ekstremiści mogą wykorzystywać symulatory pola walki oraz gry wojenne jako
narzędzie treningowe, podobnie jak profesjonalni piloci wykorzystują symulatory
lotnicze.107 Chociaż do tej pory brakuje wiarygodnych dowodów na potwierdzenie tej
A. Salemska, Al-Kaida szkoliła online (w:) „Gazeta Polska Codziennie”. Numer 720, 24.01.2014,
http://gpcodziennie.pl; K. Vick, A.J. Klein, Facing Increased Threats From al-Qaeda, Israel Targets
Online Battlefield, “Time”, Jan. 24, 2014, http://world.time.com; Y. Lappin, 3 east Jerusalem al-Qaida
recruits arrested, 'planned massive bombings', “The Jerusalem Post”, 01.22.2014, www.jpost.com
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tezy,108 niektórzy z ekspertów nie wykluczają teoretycznej możliwości wykorzystania
tego rodzaju gier do planowania i symulowania prawdziwych ataków 109 oraz do
tworzenia wirtualnych wspólnot zrzeszających ekstremistów.110 Wyniki
przeprowadzonych do tej pory (nielicznych) badań empirycznych wskazują, że
wirtualny świat gier komputerowych jest dla ekstremistów atrakcyjnym narzędziem
komunikacyjnym i odgrywa pewna rolę integracyjną w ich środowiskach
społecznych.111
Tabela nr 1: przykłady grup ekstremistycznych w świecie gry komputerowej Second Life
Nazwa grupy

Liczba członków

Second Life Liberation Front

65

Gorean Liberation Front

28

G. L. A.

24

French National Liberation Army

23

Elite Jihad terrorist group

2

Secons Life Extremist Movement

16

Terrorists of SL

228

Źródło: H. Chen et al., Cyber extremism in Web 2.0: An exploratory study of international
Jihadist groups, “Inteligence and Security Informatics”, Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Jan 17, 2008, s. 102

Najbardziej złowieszczym przykładem wykorzystania gier komputerowych do
szkolenia się w zabijaniu ludzi, jest przypadek Andersa Breivika, nacjonalistycznego
ekstremisty norweskiego, który w 2011 r. zastrzelił 69 osób. Podczas śledztwa
zeznał on, że od 2006 r. całymi miesiącami ćwiczył się w strzelaniu do ludzi grając
w komputerowe gry wojenne – symulatory pola walki. Ponadto poszerzał swoją
wiedzę analizując specjalistyczne strony internetowe oraz tłumacząc z arabskiego –
z wykorzystaniem programu Google Translate, poradniki Al-Kaidy dostępne
w sieci.112
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Streszczenie
W artykule przedstawiono kwestie związane z wykorzystaniem Internetu przez
organizacje terrorystyczne do rekrutacji i szkolenia nowych członków. W oparciu
o liczne materiały szczegółowo przedstawiono aktywność grup terrorystycznych
w ramach wyodrębnionych kategorii. Wyjaśniono wpływ nowoczesnych technologii
telekomunikacyjnych na zmianę klasycznych relacji pomiędzy werbującymi
a kandydatami oraz postępującą rolę Internetu w procesie pozyskiwania i szkolenia
nowych terrorystów. Wykazano, że Internet służy raczej do zapoczątkowania
procesu naboru wśród zwolenników sprawy, a następnie ich stopniowej,
ideologicznej indoktrynacji, niż jako narzędzie bezpośredniej, natychmiastowej
rekrutacji. Udokumentowano, w jaki sposób organizacje terrorystyczne dystrybuują
specjalistyczną wiedzę nie tylko w ramach zamkniętej, heterogenicznej struktury
swojej organizacji, lecz także przekazują ją swoim zwolennikom na całym świecie –
bez potrzeby osobistego kontaktu.
Słowa klucze: Internet, organizacje terrorystyczne, nowoczesne technologie
Summary
The article presents the issues related to the use of the Internet by terrorist
organizations to recruit and train new members. The paper explained the role
of modern telecommunications technology in changing the traditional relationship
between recruiters and candidates and identified a progressive role of the Internet
in the process of acquiring and training new terrorists. It has been shown that the
role of the Internet is rather to initiate a process of selection among supporters of the
case, than as a tool for direct, immediate recruitment. The author documented how
the terrorist organizations distribute expertise knowledge not only within the closed
heterogeneous structure of their groups, but also transmit it to their supporters
around the world.
Key words: Internet, terrorist organizations, modern technologies
The author proposed to approach the issues discussed as to these parate
category called soft cyberterrorism – the activities of terrorist organizations not to
carry out directy berattacks but rather in order to organize and supply their routine
activities.
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Ryszard GOŁĘBIOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
EUROSIEROCTWO ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO
Przystępując do rozważań na temat zagrożeń eurosieroctwa dla
bezpieczeństwa
lokalnego
należy
przywołać
prawidłowości
związane
z funkcjonowaniem rodziny. Ona bowiem jest miejscem, w którym każdy jej członek
w ciągu całego życia powinien mieć poczucie pełnej akceptacji, zrozumienia
i bezpieczeństwa. Ta zazwyczaj współcześnie mała grupa osób ma znaczący wpływ
nie tylko na rozwój i funkcjonowanie jednostek ale także społeczności lokalnych
(gmina, wieś, dzielnica, miasto) oraz zasiedlających duże obszary (państwo,
kontynent).
Ze względu na szczególną rolę rodziny dla zabezpieczenia ciągłości rozwoju
społeczeństw w atmosferze poszanowania godności, każdej jednostki ludzkiej,
mimo ograniczonego rozmiaru niniejszego artykułu poświęcimy jej sporo miejsca
w dalszej części opracowania. Przygotowując pole do wspomnianych analiz
zatrzymamy się nad zagadnieniem eurosieroctwa będącego jedną z dziedzin
sieroctwa społecznego.
Na bazie tychże rozważań przedstawione zostaną opinie losowo wybranych
mieszkańców miasta Gliwice i gmin ościennych na temat eurosieroctwa
w kontekście bezpieczeństwa lokalnego.
Eurosierostwo jedną z dziedzin sieroctwa społecznego
Najistotniejszą rolę w procesie opieki i wychowania dziecka odgrywają rodzice.
Brak rodziców a nawet jednego z nich i to bez względu na to, czy sytuacja dotyczy
małego czy dorastającego dziecka jest największym zagrożeniem dla kształtowania
jego osobowości, rozwoju psychicznego oraz przygotowania do pełnienia różnych
ról społecznych.
Przywołane zjawisko (braku opieki rodziców) ma bogatą literaturę a najczęściej
używanym dla jego określenia jest termin „sieroctwo”.1 W powszechnym rozumieniu
a także zapisach wielu definicji funkcjonujących w naukach społecznych sierota
zupełna, to dziecko pozbawione opieki obojga rodziców, zaś półsierota, to małoletni
wychowywany przez jednego z rodziców. Z literatury a także codziennego życia
znane są przypadki wychowywania się dzieci pozbawionych opieki biologicznych
rodziców. Przykładem takiej sytuacji może być porzucenie dziecka przez rodziców.
Mogą one posiadać dalszą rodzinę ale przez prawo traktowane są jak sieroty.
Klasycy polskiej pedagogiki społecznej (Halina Radlińska, Czesław Babicki) takie
sytuacje nazywali opuszczeniem dzieci. 2 W pracy naukowej termin „sieroctwo

1

2

R. Gołębiowski, Eurosieroctwo problemem społecznym wymagającym działań profilaktycznych
(w:) F. Marek, S. Śliwa (red.): O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia. Opole
2012, s. 174-198
H. Radlińska, J. Wojtyniak, Sieroctwo i wyrównywanie. Łódź 1946, także: Cz. Babicki, Formy opieki
społecznej (w:) „Dom Dziecka”. 1958, nr 1
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społeczne” dla określenia zjawiska braku pełnej opieki rodziców biologicznych nad
swoimi dziećmi po raz pierwszy użył w 1958 roku Wacław Żelazko. 3
Całościową próbę analizy zjawiska „sieroctwo” przedstawiła Alicja
Szymborska.4 Rozumienie sieroctwa społecznego zaproponowane przez
wymienioną autorkę wpisuje się w sytuacje mające miejsce między rodzicami
pracującymi za granicą oraz ich dziećmi pozostającymi w kraju z tego też względu
zostanie zaprezentowane w niniejszym opracowaniu nieco szerzej.
A. Szymborska wyróżniła dwa zakresy znaczenia terminu – sieroctwo
społeczne. Po pierwsze (w znaczeniu szerszym) o sieroctwie społecznym mówimy
wtedy, gdy dziecko pobawione jest właściwej opieki rodzicielskiej, ale formalnie
pozostaje pod opieką rodziców i przez to jest z nimi w stałym kontakcie. Po drugie
(w znaczeniu węższym) sieroctwo społeczne obejmuje także sytuacje, gdy brak jest
bezpośredniej opieki i oddziaływań wychowawczych rodziców i zaistniała
konieczność długotrwałego pobytu dziecka poza domem rodzinnym. W tym
przypadku nie ma jakichkolwiek kontaktów rodziców z dzieckiem lub są one
niewystarczające.
Ponadto w sytuacji opuszczenia dziecka przez rodziców wyjeżdżających do
pracy za granicę warto zauważyć, że nie zawsze dziecko pozostaje (przebywa) poza
domem rodzinnym, ale to właśnie rodzice opuszczają dziecko i dom rodzinny.
Godne podkreślenia jest wyszczególnienie przez A. Szymborską trzech stopni
sieroctwa, a mianowicie:
 najwyższy – całkowite opuszczenie dziecka, brak kontaktu z rodzicami;
 średni – kontakty z rodzicami niepewne, niestabilne;
 najniższy – kontakty stosunkowo częste, choć niecodzienne i nie
systematyczne.5
Z doświadczenia śmiało można stwierdzić, że wymienione wyżej sytuacje
(stopnie sieroctwa) występują między rodzicami pracującymi za granicą a ich
dziećmi pozostającymi w kraju.
Ciekawe i ważne dla omawianego zagadnienia jest wprowadzenie przez
autorkę (A. Szymborską) pojęcia „sieroctwo psychologiczne”. Twierdzi ona, ze jest
to zjawisko związane z przeżywaniem przez dziecko odtrącenia emocjonalnego,
czyli sierotami pozostają jednostki niepełnoletnie nie z racji sytuacji opiekuńczej
(materialnej), bo może być ona nawet dobra ale z braku bliskiego kontaktu
emocjonalnego z rodzicami. Taki związek, jak twierdzi wielu badaczy jest zazwyczaj
niezmiernie ważny zarówno dla dziecka jak i opiekuna (rodzica). Jego brak lub
ograniczenie wpływa niekorzystnie na kształtowanie relacji rodzinnych a szczególnie
ogólnego rozwoju dziecka. Sieroctwo pozornie jednoznaczny i oczywisty stan
w rzeczywistości jest zagadnieniem niezwykle złożonym.
Spotykane w codziennym życiu sytuacje, w których dziecko pozostaje sierotą
społeczną mogą być zróżnicowane. Adam Strzembosz za sieroty uważa dzieci
umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze względu na
niewypełnianie przez rodziców podstawowych obowiązków rodzicielskich;

W. Żelazko, Zagadnienie sieroctwa naturalnego i społecznego (w:) „Przyjaciel Dziecka”. 1958, nr 8,
s. 17-18
4
A. Szymborska, Sieroctwo społeczne. Warszawa 1969
5
Ibidem, s. 16-20
3
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niezależnie czy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, czy też nie oraz, czy
utrzymują kontakt z dzieckiem, czy też kontakt ten nie istnieje. 6
Z racji omawianego tematu należy zwrócić uwagę na całościowe,
wieloaspektowe traktowanie sieroctwa przez Mariana Jakubowskiego 7 Autor ten
twierdzi, ze sieroctwo jest zjawiskiem biopsychospołecznym. Wymienia sześć
aspektów tegoż zjawiska. Wśród tych aspektów godnym zauważenia jest rozbicie
więzi uczuciowo- emocjonalnych oraz dezintegracji strukturalnej rodziny. Przyczyną
takiego stanu może być emigracja zarobkowa rodziców. W takim przypadku
nietrudno zauważyć, że tak pojęte sieroctwo zawiera w sobie zjawisko
eurosieroctwa, postrzeganego jako element sieroctwa społecznego.
Zagadnieniem sieroctwa społecznego zajmowali się również Aleksander
Tynelski oraz Irena Jundził.8 Rozważania tych autorów są zbliżone do poglądów
prezentowanych wyżej oraz pomocne w rozumieniu – pojęcia – eurosieroctwo.
W tym miejscu warto przedstawić definicję sieroctwa zredagowaną przez Stanisława
Kozaka9 „…sieroctwo społeczne to zjawisko braku opieki rodzicielskiej wynikające
głównie z zaburzeń rodziny: braku troski o dziecko, przestępczości i demoralizacji
rodziców, alkoholizmu i poważnych błędów wychowawczych”.
Posiadając wyżej zamieszczoną wiedzę zasadnym stało się przytoczyć kolejne
stwierdzenie S. Kozaka „Eurosieroctwo to fakt nieposiadania przez kogoś
(niepełnoletniego) obojga rodziców lub jednego rodzica, który opuścił kraj za praca. 10
Eurosieroctwo w kontekście powyższych rozważań i definicji jest jedną z dziedzin
zjawiska zwanego sieroctwem społecznym.
Rodzina elementem bezpieczeństwa lokalnego
Rodzina powszechnie rozumiana jest jako mniejsza lub większa grupa
społeczna. W skład tak pojmowanej rodziny wchodzą małżonkowie (rodzice), ich
dzieci oraz bliżsi i dalsi krewni obojga małżonków. Najczęściej wymieniana cechą
charakterystyczna tej grupy jest więź rodzinna a niejednokrotnie również więź
powinowactwa. Rodzina jako instytucja ogólnoludzka funkcjonująca we wszystkich
epokach i kulturach jest środowiskiem życiowym nieomal każdego człowieka. Ta
niewielka przecież grupa osób jest skomplikowanym organizmem społecznym
trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Przybiera ona bowiem zróżnicowane
formy i pełni różnorodne funkcje. W literaturze przedmiotu tak z zakresu socjologii
jak i pedagogiki spotykamy wiele definicji rodziny. Można w nich dopatrzyć się kilku
powszechnie wymienianych wręcz uniwersalnych zadań tj.
 zaspokojenie popędu seksualnego;
 rodzenie i wychowywanie dzieci;
 zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
Wśród wielu podziałów rodzin jakie można spotkać w opracowaniach
naukowych często wymienia się rodziny tradycyjne, duże, patriarchalne, w których
A. Strzembosz, Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Warszawa 1979,
s. 12-26
7
M. Jakubowski, H. Makule, Przyczyny sieroctwa społecznego a powodzenie adopcji (w:) „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze”. 1984, nr 3, s.12
8
A. Tynelski, Problemy sieroctwa naturalnego i społecznego (w:) „Biuletyn TWWP”. 1972, nr 2, s. 31-32,
także I. Jundził, Trudności wychowawcze w rodzinie. Warszawa 1983, s. 3
9
S. Kozak, Sieroctwo społeczne. Warszawa 1986, s. 16-32
10
S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Warszawa 2010, s. 113
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żyją więcej niż dwa pokolenia tj. rodzice, dzieci oraz bliższa i dalsza rodzina
a jedynym żywicielem i autorytetem jest ojciec. Takie rodziny w europejskim
obszarze kulturowym występują obecnie z reguły w szczątkowej postaci.
Duża rodzina na przestrzeni wieków wraz ze stopniem rozwoju społecznego,
panującym ustrojem społeczno – ekonomicznym, czy tez strukturą danego
społeczeństwa ulegała stopniowym przemianom. Ewolucja rodziny powodowała, że
zawodowo pracował nie tylko ojciec ale także matka a nierzadko również starsze
rodzeństwo. Zanikał w niej podział na prace męskie i żeńskie. Najbardziej popularną
w wyniku przemian stawała się coraz częściej rodzina dwupokoleniowa tj. rodzice
i dzieci. Pozostałe osoby (dalsi krewni) zespolone więzią rodzinną w tej grupie
społecznej utrzymują ze sobą bardziej lub mniej częste kontakty.
Dalsza ewolucja rodziny postępująca stopniowo ale systematycznie, zwłaszcza
w wiekach XIX i XX powodowała oddalenie się od modelu rodziny tradycyjnej. Nowa
rodzina mała (nuklearna) przybierała jednak czasem charakter rodziny
trójpokoleniowej. W skład takiej rodziny często zaliczani są dziadkowie albo też bliżsi
lub dalsi krewni.11 Członkami takiej rodziny stają się niejednokrotnie jeszcze inne
osoby np. adoptowane dzieci lub osoby starsze wymagające stałej opieki
a opuszczone przez najbliższych. W najnowszej literaturze najczęściej używanym
pojęciem dla podstawowej grupy osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym
jest określenie „rodzina współczesna”. Preferowaną zaś formą jej egzystencji
pozostaje – rodzina mała.12 Taka właśnie rodzina jest uznawana za nieomal
doskonałe środowisko wychowawcze.
Na gruncie nauk społecznych pojęciu „rodzina” nadaje się rożne znaczenia. Za
podstawę definicji bierze się różne względy np. miejsce i czas, w którym występuje,
czy też liczbę osób przebywających w niej. Dla potrzeb niniejszego opracowania
przytoczę określenie uwzględniające m.in. czynniki tradycyjne ważne jednak dla
życia społecznego w etapie transformacji ustrojowej. Znany polski pedagog –
Stanisław Kawula uważa, że „Rodzina w ujęciu pedagogicznym jest pojmowana
przede wszystkim jako grupa mała i pierwotna, środowisko i system edukacyjny oraz
instytucja socjalizacyjna, wychowawcza i wspólnota emocjonalno-kulturowa”.13
Podkreślając społeczne znaczenie rodziny warto wspomnieć, ze już Arystoteles
w swoich wystąpieniach zaznaczał wiodącą rolę rodziny w życiu społecznym.
Obserwując ewolucję poglądów myślicieli kolejnych epok nie sposób nie zwrócić
uwagi na stanowisko Augusta Comte’a, który uznał rodzinę za najważniejszą,
podstawową grupę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Poglądy te
w kolejnych wiekach podnosili liczni badacze. Są one także przedmiotem rozważań
współczesnych naukowców. W tym miejscu warto wspomnieć o przekształceniach
mających miejsce w rodzinach europejskich. Istotny wpływ na ewaluację dużej
rodziny (patriarchalnej) w kierunku małej (nuklearnej) miał postępujący
w społecznościach europejskich proces industrializacji a także zmian stylu życia
i kultury. Zmiana rodziny wielopokoleniowej w dwupokoleniową spowodowała
ograniczenie jej funkcji ekonomicznej. Nastąpiły również znaczące zmiany w funkcji
kontroli społecznej a także autorytetu rodziców. Powyższe przemiany, zdaniem
wielu naukowców, były głównym powodem powstania powszechnego poglądu
Z. Tyszka, Rodzina (w:) W. Pomykało (red.): Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1996, s. 342
Z. Tyszka, Socjologia rodziny. Warszawa 1974
13
S. Kawula, Rodzina, (w:) D. Lalak, T. Pilch (red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy
socjalnej. Warszawa 1999, s. 236-240
11
12
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o kryzysie rodziny. Opinia socjologów w tej sprawie jest inna. Uznają oni przemiany
rodziny za skutek zmian w życiu społeczno-gospodarczym społeczeństw.14
Rodzina jako podstawowa, niepowtarzalna grupa społeczna odgrywająca
ciągle niebagatelną rolę zarówno w funkcjonowaniu jednostek jak i społeczeństw
w rozumieniu globalnym, czyli wspólnot państwowych, międzynarodowych a także
społeczności lokalnych takich jak: osiedle, dzielnica, wieś. Uznając za prawidłowość
powyższe stwierdzenia zgodzić się trzeba z poglądem, że przeobrażenie, którym
podlegała rodzina na przestrzeniu wieków w sferze pozytywnych oddziaływań na
rozwój społeczno-gospodarczy narodów jak i procesy transformacji a także
nasilające się zjawiska patologii społecznej 15 odnoszą się do zachodzących
permanentnie zmian. Tak więc rodzinę możemy rozpatrywać analizując elementy jej
trwałości a także zmienności uwzględniając charakter tradycyjny i współczesny.
Pozostawanie rodziny pod ciągłą presją konieczności zmian a jednocześnie
pełnienia funkcji mających zasadnicze znaczenie dla trwania i rozwoju społeczeństw
stwarza niejednokrotnie wrażenie zagrożenia jej bytu. Niewątpliwie fakt ten
potwierdza ogłoszenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych a także Kościół
Katolicki roku 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Patrząc z perspektywy lat
na wypracowane w tym czasie materiały o rodzinie powzięte inicjatywy dla poprawy
jej kondycji oraz kontynuowanie współcześnie przez rządy i organizacje
pozarządowe prac w zakresie wspierania rodziny można powziąć przekonanie
o doniosłym znaczeniu wspomnianych przedsięwzięć.
Złożoność struktury rodziny oraz następująca wraz ze zmianami społecznoekonomicznymi ewolucja poglądów na rodzinę upoważniająca do podkreślenia
uniwersalności tej podstawowej komórki społecznej oraz stwierdzenia
niepowtarzalności jej charakteru. Dlatego nie od rzeczy jest powtórzyć za
Kazimierzem Pierzchałą ważne w przeszłości i nie do przecenienia aktualnie funkcje
rodziny a to: prokreacja (podtrzymywanie ciągłości społeczeństwa), socjalizacyjna
(wprowadzanie członków rodziny w życie społeczne i przekazywanie im wartości
kulturowych), ekonomiczna (dostarczanie członkom rodziny dóbr materialnych),
opiekuńcza (zabezpieczenie członków rodziny w określonych sytuacjach
życiowych), stratyfikacyjna (gwarantująca członkom rodziny określony status
życiowy a także funkcje miłości, rekreacji oraz funkcję religijną. 16
Podstawowym czynnikiem harmonijnego, zgodnego pożycia w rodzinie jest jej
skład – małżonkowie, potomstwo, ewentualnie inni członkowie rodziny. Osoby
zakładające rodzinę powinni od pierwszego dnia związku zadbać o powiązanie
wszystkich uczestników grupy rodzinnej nie tylko więzami miłości ale i przyjaźni oraz
wszelkimi uczuciami rodzinnymi. Stworzenie przez całą społeczność rodzinną
warunków zaspokojenia, w miarę możliwości nie tylko podstawowych potrzeb
psychofizycznych jest nieodzownym elementem pełnego poczucia bezpieczeństwa
wszystkich jej członków, co przekłada się w dużej mierze na stworzenie warunków
dla bezpieczeństwa lokalnego.17
14

Encyklopedia Powszechna PWN, wydanie drugie, tom 4. Warszawa 1987, s. 14
Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa (w:) T. Pilch,
I. Lepalczyk (red.): Pedagogika społeczna. Warszawa 1995, s. 138
16
K. Pierzchała, Rodzina jej definicje i funkcje (w:) K. Pierzchała, Cz. Cekiera: Człowiek a patologie
społeczne. Toruń 2009, s. 73-74
17
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współczesnego świata, Materiały
z międzynarodowej Konferencji Naukowej – X 1999, Warszawa 2000
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Współmałżonkowie a wiec i rodzice pielęgnując atmosferę rodzinnej tolerancji,
zrozumienia, trwania i budowy dobrych (właściwych) relacji we współczesnej
rodzinie przyczynią się do właściwego rytmu i tempa przejmowania wielu zadań (lub
ich części) typowych dla tradycyjnej rodziny (np. edukacyjnej, socjalizacyjnej) przez
powstające w celu ich realizacji (bądź wspierania e danym zakresie rodziny)
instytucji publicznych i niepublicznych.
Zachodzące w społeczeństwie i w samej rodzinie zmiany nie zagrażają bytowi
rodziny ale są potrzebą zmieniającej się rzeczywistości. Przykładem w tymże
zakresie może być potrzeba opieki (terapii, rehabilitacji) osób w podeszłym wieku,
z różnego rodzaju niepełno sprawnościami. W wielu przypadkach nie wystarczy
troskliwa opieka rodziny ale konieczna jest obok zabiegów rodzinnych pomoc
specjalistyczna profesjonalistów.
Gabriela Kowalska upewnia, że „Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogli liczyć
na różne formy pomocy, od pomocy profesjonalnej do wybranych form zależnych od
struktury i funkcjonowania organizacji”.18
Rozważając funkcjonowanie tradycyjnej i współczesnej rodziny należy
niewątpliwie mieć w świadomości, że zakres wielu zmian oraz czas ich przebiegu
z różnych względów środowiskowych w warunków geograficznych, historycznych,
czy też społecznych przebiega inaczej a w danym momencie (czasie) oraz miejscu
zamieszkania wielu ludzi może pozostawać na innym etapie przemian. Jednym
z przykładów ilustrujących powyższą kwestię może być liczba urodzin. W wielu
społecznościach jest ona poddawana naturze, w innych planowaniu. Niewątpliwie
zależy także od kultury, świadomości społecznej czy też poziomu higieny
i świadczeń medycznych. Zbliżona do powyższych zależności jest sprawa
śmiertelności noworodków albo też osób dorosłych.
Współczesna rodzina w wielu aspektach stanowi przeciwieństwo rodziny
tradycyjnej. Aktywność rodziny skupia się coraz bardziej na zadaniach istotnych dla
poszczególnych członków, nie tylko rodziny jako całości. Zmieniają się ich role,
normy współżycia, zanika dystans między rodzicami a także między rodzicami
a dziećmi. Nieprawdą natomiast jest, że rodzina traci swą istną, niezastąpioną rolę
wiodącej grupy społecznej. Podobnie jak ważną rolę dla społeczeństwa (jego
bezpieczeństwa, trwania i rozwoju) wypełnia rodzina tak dla jej egzystencji
niezastąpieni są rodzice.
Warto artykułując rolę rodziny dla zachowania wartości uniwersalnych zwrócić
uwagę na pochodzenie jej siły. Właśnie ten aspekt przywołuje G. Kowalska pisząc
„odpowiedzialność człowieka za świat i siebie bierze swe źródła, w którym się rodzi,
we wzorach kulturowych tegoż środowiska, w jego wartościach. Odpowiedzialność
człowieka za świat i siebie oraz tych wszystkich, którzy go wychowują, kształtują
jego widzenie świata, jego „Ja”.19
Rodzina mimo, ze jest małym środowiskiem stanowi podstawowy element wielu
społeczności. Pełni niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu i przekształcaniu
wszelkich form życia społecznego. Wszechstronność oddziaływań zarówno na
młodych, jak i dorosłych uczestników życia społecznego powoduje, że rodzina jest
G. Kowalska, Rola Organizacji pozarządowych w życiu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
Warszawa 2013, s. 166
19
G. Kowalska, Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność (w:) G. Kowalska (red.):
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność.
Józefów 2011, s. 13
18
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żywym organizmem. Ulegając ciągłym przeobrażeniom a więc absorbując i filtrując
tak pozytywne wartości jak i wszechobecne przejawy patologii społecznej pełni
funkcję kontroli społecznej. Chociażby dlatego ma niebagatelny wpływ na poczucie
bezpieczeństwa swoich członków oraz bezpieczeństwo lokalne.
Na istotne elementy tj. (czynniki) życia społecznego, rodzinnego zwraca uwagę
G. Kowalska twierdząc „niezmiernie ważna jest prospołeczność i altruizm. Nasze
życie w świecie jest kształtowane przez uczestnictwo w nim. Oznacza to,
ze jesteśmy i powinniśmy być gotowi przyjąć odpowiedzialność za ten świat”.20
Nie wolno zapominać, że współczesna rodzina ulegająca dynamicznym,
wieloaspektowym przemianom, czy też (jak twierdzą niektórzy) przeżywająca
kryzys, dotknięta licznymi dewiacjami wymaga wsparcia. Przecież tylko dobrze
funkcjonująca rodzina, w której zarówno małżonkowie jak i dzieci oraz inni jej
członkowie czują się bezpiecznie zapewni wszechstronny rozwój każdej jednostki
ludzkiej a zatem społeczności lokalnej i narodowej. 21
Skutki „wyjazdów za pracą” dla bezpieczeństwa lokalnego w opinii
mieszkańców miasta Gliwice i okolicznych gmin
Konsekwencje wyjazdów rodziców do pracy za granicę na krótkie bądź dłuższe
okresy są zjawiskiem złożonym. Trudne zapewne decyzje w sprawie zmiany miejsca
zamieszkania podejmują często osoby wychowujące niepełnoletnie dzieci.
Z powyższego względu nasuwa się, w pierwszej kolejności przekonanie migrujących
o przewadze pozytywnych skutków ich wyjazdu dla własnej rodziny.
Badania pilotażowe podjęte w celu wstępnego zapoznania się z problematyką
egzystencji w kraju a także za granicą członków rodzin osób migrujących za pracą
a także sprawdzenia sprawności i komunikatywności narzędzia badawczego
(kwestionariusza ankiety) wskazały na subtelność badawczego obszaru oraz
znaczenia skutków zamierzonych dla zainteresowanych osób, ich rodzin oraz
społeczności lokalnych.
Kwestionariusz ankiety wypełniło 150 osób zamieszkałych w mieście Gliwice
i gminach przyległych.22 Charakteryzując ankietowanych można stwierdzić, że 72
osoby (51,25%) to mieszkańcy miasta, zaś 68 osób (48,75%) stale zamieszkują na
wsi. Wiekowo badani należą do następujących grup: 18-25 lat tj. 30 osób (20%), 2645 lat to 49 osób (32,5%), 46-65 lat to 63 osoby (42,5%), 66 lat i więcej, to 8 osób
(5%). Jestem rodzicem, tak odpowiedziało 109 osób tj. 72,5% a 41 osób, czyli 27,5%
stwierdziło, ze nie są rodzicami. Istotną informacją ze względu na cel badań jest fakt,
że aż 107 osób, czyli 71,3% funkcjonuje w otoczeniu „eurosierot” a 28 osób tj. 18,7%
badanych nie ma bezpośredniego kontaktu z eurosierotami, zaś 10% badanych nie
udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie. Warto jeszcze dodać, że ponad 60%
badanych to osoby czynne zawodowo, są wśród nich nauczyciele, pracownicy
fizyczni i pracownicy biurowi, ponad 20% to studenci i uczniowie szkół średnich, zaś
ponad 7 % to osoby bezrobotne a około 15% to emeryci.
Z przedstawionych informacji wynika, że najliczniejszą grupą badanych
stanowią osoby w wieku produkcyjnym, wykonujący zawody wymagające
G. Kowalska, Teoria zachowań agresywnych a odpowiedzialność., op.cit., s. 13
S. Klementowicz, Rodzina jako element bezpieczeństwa lokalnego (w:) W. Techler (red.):
Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Warszawa 2009
22
Badania niniejsze były prowadzone z udziałem studentów WSB z siedzibą w Poznaniu – Wydział
Studiów Społecznych w Gliwicach.
20
21
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sprawności fizycznej i umysłowej. Znakomita ich część to osoby będące rodzicami
i obcujące na co dzień z „erosierotami”. Posiadające znaczną wiedzę
o społeczeństwie oraz o jego problemach rodzinnych i zawodowych.
Pełną wiedzę przedstawili badani na temat wieku „eurosierot”. Spora grupa
dzieci, bo 49 czyli 33,4% są to osoby w wieku 14-16 lat; prawie tyle samo bo 50
osób, w wieku 7-9 lat. Blisko połowę eurosierot stanowią dzieci w wieku 2-lat.
Zbliżoną grupę, bo 21osób stanowi młodzież w wieku 17-18 lat. Badani wymienili
także niewielką, odrębną grupę, 7 osób (4,6%) w wieku 19 lat i więcej.
Analizując wiek dzieci pozostawionych w kraju przez rodziców poszukujących
pracy poza miejscem stałego pobytu nie sposób nie zwrócić uwagi, że są to małoletni
wymagający szczególnej troski rodziców. Przecież zarówno małe, często
nieporadne dzieci bez stałego kontaktu z najbliższymi, nie tylko matką ale i ojcem
nie są w stanie nie tylko prawidłowo funkcjonować ale także rozwijać się tak
fizycznie, jak i emocjonalnie.
Podobnie uczniowie (7-9 lat) szkoły podstawowej w codziennym życiu
wymagają bliskości obojga rodziców. Ogromnie niebezpieczne dla dorastającej
młodzieży (14-16 lat) jest pozostawienie ich samych sobie lub pod nie wystarczającą
opiekę osób trzecich.
Rodzice opuszczający dzieci w calach zarobkowych najczęściej mają
świadomość, że ich pociechy wymagają stałej obecności odpowiedzialnych
opiekunów. Toteż wielu rodziców, bo w 57 przypadkach tj. 38% (według
respondentów) zdecydowało by za pracą wyjechał jeden z rodziców. Zbliżona liczba,
bo 49 dzieci tj. 32,5% pozostała w kraju pod opieką dziadka lub babci a 30 czyli
23,5% pod opieką starszego, pełnoletniego rodzeństwa. Niezbyt dużo dzieci, bo 9
tj. 6% rodzice pozostawili opiece sąsiadów. Podkreślić należy, że badani wskazali
jakiegoś opiekuna dla każdego dziecka – eurosieroty oraz, że sporą grupą dzieci
38% opiekuje się jeden z rodziców. Nie ma zapewne konieczności głębokiego
uzasadnienia, że wszystkie dzieci zostały pozbawione pełnej opieki rodziców, co
w jakimś stopniu odbije się na ich aktualnym funkcjonowaniu i rozwoju a także
relacjach społecznych w przyszłości.
Dla lepszego zobrazowania sytuacji opiekuńczo wychowawczej dzieci
(eurosierot) oraz stanu bezpieczeństwa społeczności lokalnej spytano badanych –
kto z rodziców dziecka pracuje za granicą? Uzyskano następujące wyniki: 74 (49%)
osoby pracujące za granicą to ojcowie, 13 (9%) to matki, 63 (42%) to oboje rodziców.
Dane powyższe potwierdzają, ze w wielu rodzinach osobą odpowiedzialną za
utrzymanie rodziny jest ciągle ojciec. Niepokoi natomiast duża liczba (42%)
przypadków, gdzie za pracą wyjechali oboje rodzice pozostawiając w kraju
niepełnoletnie dzieci. Taki stan wskazuje na duże zagrożenie bezpieczeństwa
dzieci, rodziny (brak w domu w dłuższym czasie ojca albo obojga rodziców), a co za
tym idzie także środowiska, w którym żyje zdekompletowana rodzina. Może w tej
sytuacji poprawić się budżet rodziny ale zapewne wzrośnie zagrożenie patologią
społeczną ze względu na obniżenie się poziomu kontroli społecznej w rodzinie
i środowisku lokalnym.
Bezwzględnie niekorzystny dla wszystkich członków rodziny jest długotrwały
brak osób znaczących (ojca, matki). Nie zastąpią go również sporadyczne kontakty.
Dlatego spytano badanych o kontakt i odwiedziny eurosierot przez ich rodziców.
Uzyskane odpowiedzi informują, że 43 osoby (28,5%) nigdy nie kontaktują się
ze swoimi dziećmi pozostającymi w domu, 52 osoby (34,5%) kontaktują się
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telefonicznie, 24 osoby (16%) kontaktuje się tylko czasem. Ponadto 31 badanych
(21%) nie udzieliło odpowiedzi w tej sprawie. Ważne światło na podtrzymanie więzi
rodzicielskich rzuciła kwestia odwiedzin i tak 55 osób (37%) odwiedza swoje dzieci
w kraju jeden raz w miesiącu, 40 osób (26%) czynność tą wykonuje raz w roku.
W rubryce „inne” 55 osób najczęściej wymieniało częstotliwość odwiedzin, co trzy
miesiące.
W zaistniałej sytuacji warto zwrócić uwagę jak zachowują się eurosieroty.
Okazało się, że 85 dzieci (57%) w opinii respondentów popadło w nałogi, nie chce
się uczyć. Pewien optymizm budzi fakt, że 35 dzieci (23%) nie sprawia opiekunom
żadnych kłopotów. Jednak aż 30 badanych tj. 20% nie ma w tej sprawie wiedzy.
Niewątpliwie przykrą informacją jest, że znaczna część eurosierot (ponad połowa)
nie radzi sobie z brakiem rodziców.
Nasuwa się więc następny problem, kto wobec powyższego cierpi z powodu
wyjazdu rodziców za pracą. Ten krok (wyjazd za pracą) miał przecież przynieść
rodzinie pozytywne efekty. Otóż badani, aż 103 osoby (blisko 69%) podają, że
osamotnione dzieci gorzej się uczą, popadły w uzależnienia, zamknęły się w sobie,
czyli bardzo przeżywają brak rodziców. Spora grupa ankietowanych 47 osób (51%)
cierpiących wskazują rodziców, bo martwią się o dzieci, nierzadko rozpadły się
rodziny.
Nie od rzeczy było więc spytać ankietowanych, czy eurosieroctwo (wyjazdy za
pracą) jest problemem społecznym. W tej kwestii udzielono dość zbliżone
odpowiedzi bo 70 osób (nieomal 47%) stwierdziło, że nie jest to problem lokalny,
społeczny a 80 osób (53%) czyli nieco więcej niż połowa, że jest to problem
społeczny.
Badani w dość istotny sposób różnią się w sprawach monitorowania
środowiska. Zadanie to zleciłoby pomocy społecznej 46 osób (ponad 30%), 91 osób
(60,5%) szkole, a 13 osób (9%) innym podmiotom (poradniom psychologicznopedagogicznym, kościołom). Udzielaniem wsparcia dzieciom pozostawionym bez
należytej opieki przez emigrantów zarobkowych ankietowani obarczyli by: 94 osoby
(63%) – szkoła, 39 osób (26%) – pomoc społeczna, 14 osób (9%) – rząd a 3 osoby
(2%) – inne podmioty. W obydwu omawianych kwestiach wyraźnie na pierwszym
miejscu badani wskazują szkołę. Stąd pewnie można by wysnuć wniosek, że jest to
instytucja mająca dobre rozeznanie w sprawach eurosieroctwa i cieszy się
znaczącym zaufaniem społecznym w sprawie udzielania pomocy uczniom
i gwarantowanie im bezpieczeństwa.
W pytaniu otwartym, dającym możliwość wypowiedzi w sprawach rodziny, jej
bytu i problemach związanych ze skutkami wyjazdów za pracą respondenci
podnosili wiele spraw. Najczęściej jednak podkreślali negatywne następstwa
emigracji tak dla dzieci jak i ich rodziców oraz społeczeństwa. Zaznaczali, że wiele
osób nie ma konieczności wyjazdów a do tego kroku mimo świadomości
negatywnych konsekwencji popycha ich brak perspektyw w rozwoju (poprawy bytu)
dla nich i dzieci w trudnej rzeczywistości naszego kraju.
Zakończenie
Kluczowym obszarem działań prawnych i organizacyjnych przełomu XX i XXI
stulecia jest bezpieczeństwo społeczne. Nad jego urzeczywistnieniem czuwają
podmioty państwowe (rządowe), organizacje pozarządowe oraz sami obywatele
celem przedmiotowych przedsięwzięć jest zapewnienie należytego poziomu życia
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osobom, rodzinom oraz większym grupom społecznym (kraj, region, kontynent).
Przedmiotem szczególnej troski powyższych poczynań powinni być ludzie
czasowo/trwale niezdolni zapewnić sobie/własnej rodzinie choć minimum
egzystencji.
Jednym z istotnych zagrożeń dla Polski i innych państwa Unii Europejskiej jest
ciągle pogarszająca się sytuacja demograficzna. Prognozowany spadek narodzin
nie jest dobry dla rozwoju wymienionych krajów. Na terenie Rzeczpospolitej statystki
demograficzne niepokoją kolejne rządy od końca drugiej wojny światowej. Proces
ten nasilił się po 1989 roku a spotęgował po roku 2004. W tym czasie wielu naszych
obywateli nie widząc dobrych perspektyw, zwłaszcza w zakresie poprawy własnego
bytu, czy też podniesienia poziomu życia swych rodzin w kraju wyjeżdżało do pracy
za granicę. Polska rodzina w tym czasie ewoluowała od wielodzietne,
wielopokoleniowej do rodziny małej i często z jednym dzieckiem. Ten kierunek
przemian rodziny plus rosnące tendencja emigracji zarobkowej tworzą zagrożenie
dla narodu i państwa polskiego.
Wyjazd za pracą jednego lub obojga rodziców nie jest obojętny dla
pozostawionych w kraju dzieci. Skutki opuszczenia, osamotnienia dzieci (w różnym
wieku) są wielorakie. Skutki psychologiczne to m.in. zaburzenia rozwoju w ogóle,
w tym emocjonalnego ze względu na niezaspokojone potrzeby miłości,
przynależności, bezpieczeństwa oraz bliskości. Skutki pedagogiczne nieobecności
rodziców to często obniżenie wyników w nauce, pogorszenie relacji z kolegami,
koleżankami, ale także nauczycielami. Mówić ogólnie nasilenie przejawów
niedostosowania społecznego: kradzieże, zachowania ryzykowne (uzależnienia)
a nawet próby samobójcze.
Brak pełnej opieki rodzicielskiej, nawet w niezbyt długim okresie często skutkuje
zaburzeniem relacji więzi w rodzinie, obniżeniem poziomu kontroli rodzicielskiej,
a zatem rozliczeniem dyscypliny. Inni opiekunowie (starsze rodzeństwo, dziadkowie)
zazwyczaj nie są wystarczającym autorytetem, zwłaszcza dla dorastającej
młodzieży albo też zadania opiekuńczo-wychowawcze np. nad małym dzieckiem,
przerastają ich możliwości. Trudną sytuację wychowawczą pogarszają
niejednokrotnie sami rodzice, którzy odpowiadając dzieci w kraju chcą wynagrodzić
im swoją nieobecność krzywdzą np. nieodpowiednimi prezentami.
Wreszcie należy zwrócić uwagę na niezamierzone konsekwencje ponoszone
przez samych rodziców a związane z ich niełatwą decyzją o wyjeździe podjętą
z myślą o poprawie bytu i bezpieczeństwa sowich bliskich. To oni przecież ciężko
pracują, często poniżej swoich aspiracji. Cierpią z powodu braku dzieci, czy
współmałżonka. Nie potrafią nawiązać pełnych relacji w nowym środowisku.
Ponadto kontakty z osobami pozostawionymi w kraju niejednokrotnie ulegają
zaburzeniom a nawet zerwaniu. Pracujący za granicą tracą uznanie w oczach
własnych dzieci a nie rzadko tracą rodzinę albo staje się ona grupą dysfunkcyjną.
Sumując bez względu na mniejsze czy większe pozytywne efekty ekonomiczne
pracy na emigracji łatwo zauważyć trudne do przeliczenia na pieniądze koszty
psychologiczne dla jednostek, rodzin, środowisk lokalnych i społeczności
globalnych. Stąd nie do przecenienia jest pełna realizacja przez państwo zadań,
zwłaszcza w sferze polityki społecznej i bezpieczeństwa. Takie obowiązki przyjęło
przecież ono na siebie mając na celu dobro ludzi, których reprezentuje. Niezmiernie
ważne jest w omawianej materii także wsparcie dla rodziców i ich dzieci ze strony

221
____________________________________________________________________

organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w miejscu pobytu
potrzebujących.
Streszczenie
Eurosierota to dziecko wychowywane przez krewnych, ponieważ matka i/lub
ojciec opuścili kraj w poszukiwaniu pracy. Migracja zarobkowa generuje negatywne
skutki dla dzieci, rodziców a także całych rodzin i społeczności lokalnych.
Nierzadko dzieci – eurosieroty wchodzą w konflikt z prawem, popadają
w uzależnienie od narkotyków i alkoholu i mają problemy w szkole. Rodzice zaś
ulegają frustracji i martwią się o dzieci. Niejednokrotnie następuje osłabienie lub
zerwanie więzi rodzinnych.
Często rodzice i dzieci nie są w stanie sami rozwiązać powstałych problemów.
Stąd konieczna jest pomoc ze strony szkoły, władz (lokalnych) oraz krewnych.
Eurosieroctwo pozostawione samo sobie staje się procesem społecznym
zagrażającym bezpieczeństwu rodziny.
Słowa klucze: sieroctwo, rodzina, bezpieczeństwo
Summary
“Euro-orphan” is a child, who is raised by relatives because mother and/or father
went abroad to work. Economic migration have negative effects for children, parents
a also whole families and the local communities.
The “Euro-orphans” often break the law, get addicted to drugs and alcohol
and have educational problems, while parents become frustrated and are worried
about their children. Many times family ties can be damaged or even severed.
Often parents and children cannot solve their problems on their own. They need
help from school, (local) authorities and relatives.
The problem of “euro-orphans” can become a social process, that threatens
families.
Key words: orphanage, safety, family
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Piotr TUCHOWSKI
RATOWNIK GÓRNICZY – GÓRNIK CZY RATOWNIK?
System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce nie jest w stanie
zapewnić pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Stąd ważna rola
specjalistycznych grup ratowniczych, które wspomagają system w sytuacjach
zagrożenia, udzielając pomocy poszkodowanym w specyficznych warunkach.
Znane są grupy ochotników strażaków, ratowników górskich i wodnych, a często
pomijane są zawodowe grupy trudniące się ratowaniem górników znajdujących się
w niebezpieczeństwie. Ratownictwo górnicze jest jedną z najtrudniejszych
specjalizacji ratowniczych, często zapominane w rozważaniach o problemach
ratownictwa.
Historia powstania
Wraz z rozwojem górnictwa na świecie, kiedy zaczęto wydobywać kopaliny
z coraz większych głębokości i coraz dalszych odległości od szybów, pojawiła się
potrzeba zorganizowania służby odpowiedzialnej za udzielania pomocy górnikom
pracującym przy wydobyciu. Za początek Ratownictwa Górniczego uznaje się rok
1906, kiedy po katastrofie we francuskiej kopalni węgla „Couriere” zginęło około
1100 osób, a to wydarzenie doprowadziło do zorganizowania w kopalniach całej
Europy służb ratunkowych. 22 września 1906 roku przyjęto do realizacji projekt
budowy ośrodka ratownictwa górniczego w Bytomiu, która była pierwszą stacją na
terenie Górnego Śląska.1
Całodobowe pogotowie ratownicze wprowadzono w 1929 roku, a w skład
dyżurujących ratowników wchodzili członkowie kopalnianych drużyn ratowniczych
z różnych zakładów. Na mocy uchwały Rady Ministrów, w roku 1958, wprowadzono
jednolitą organizację Ratownictwa Górniczego tworząc Centralną Stację
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (CSRG), oraz podlegające jej Okręgowe Stacje
Ratownictwa Górniczego (OSRG). Aktualnie w systemie polskiego ratownictwa
górniczego funkcjonują:
 służby ratownictwa przedsiębiorców;
 CRSG w Bytomiu;
 Inne podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem.
CSRG w Bytomiu podlegają stacje okręgowe (OSRG) w Zabrzu, Bytomiu,
Jaworznie i Wodzisławiu. Poza Śląskiem funkcjonują także:
 Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie (RSGO);
 Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie;
 Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Tarnobrzegu.2
Stan dzisiejszy
Nadrzędnym dokumentem umieszczającym służby ratownicze wewnątrz
struktur kopalni jest Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. – Prawo Geologiczne
i Górnicze. Podstawą powołania na terenie zakładu górniczego służby ratowniczej
1
2

B. Ćwięk, Z. Kajdasz, J. Ofiok, E. Ragus: Ratownictwo górnicze w Polsce. Katowice 1997
Gawliczek J., Ratownictwo górnicze w kopalniach głębinowych. Katowice 2000
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jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie
ratownictwa górniczego.
Rozporządzenie to określa m.in.: organizację, szczegółowe zadania służb
ratownictwa górniczego przedsiębiorców praz podmiotów zawodowo trudniących się
ratownictwem górniczym, w tym CSRG, wymagania w zakresie wyposażenia
technicznego służb ratowniczych, szczegółowe zasady szkolenia z zakresu
ratownictwa górniczego, zasady prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od
rodzaju zagrożeń naturalnych występujących w zakładzie górniczym.
W przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pracowników zakładu
górniczego, bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa powszechnego, podejmuje
się akcje ratownicze związane głównie z likwidacją zagrożenia. Ratownicy górniczy
udzielają pomocy podczas zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi,
wybuchami gazów i nagłym wtargnięciem wody w wyrobiska. Szeroko rozwinięta
jest także działalność szkoleniowa, a ratownicy nie tylko biorą udział w pracach
prewencyjnych, ale również propagują wiedzę na temat zwalczania zagrożeń
górniczych i prewencji przeciwpożarowej.3,4
Każdy z górników pracujących pod ziemią jest wyposażony w aparat
ucieczkowy do ochrony dróg oddechowych podczas ewakuacji z miejsca o obniżonej
zawartości tlenu w atmosferze. Z tego powodu ważnym aspektem działalności są
zajęcia z zakresu samoratowania załogi prowadzone z pracownikami zakładów.5,6
Przedsiębiorcy zajmujący się wydobyciem mają obowiązek posiadania
własnych służb ratowniczych i planu ratownictwa dla zakładu górniczego lub
powierzają ten obowiązek podmiotom zawodowo trudniącym się ratownictwem.
Podstawą ich działania jest utrzymanie drużyn ratowniczych w całodobowych
dyżurach w OSRG. Minister Gospodarki w rozporządzeniu określił skład drużyny
ratowniczej:
 kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego;
 zastępca kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego;
 ratownicy górniczy;
 mechanicy sprzętu ratowniczego;
 osoby posiadające wymagane kwalifikacje w zakresie zwalczania zagrożeń
górniczych i prowadzenia akcji ratowniczych, wyznaczone przez kierownika
ruchu zakładu górniczego, po uzyskaniu ich zgody; osoby te wchodzą
w skład drużyny ratowniczej zakładu górniczego jako specjaliści.
Przynależność do ratownictwa górniczego jest dobrowolna, a każdy
z ratowników powinien uczestniczyć w pogotowiu ratowniczym, brać udział
w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych. Do obowiązków ratowników należy: raz na 5
lat odbyć kurs okresowy dla ratowników górniczych, a w przypadku wezwania,
niezwłocznie zgłosić się do kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub do
wyznaczonego miejsca, w sposób określony w planie ratownictwa. Ustawodawca
określił także wymagania dla kandydatów starających się o członkostwo
w drużynie ratowniczej:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego,
Dz.U., nr 94, poz. 838
4
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. z 2011 r., nr 163, poz. 981
5
B. Ćwięk, Organizacja działań ratowniczych w kopalniach podziemnych. Bytom 2007
6
B Ćwięk, Zasady organizacji akcji ratowniczych i sposobów zwalczania zagrożeń w górnictwie
podziemnym. Katowice 1987
3
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 ukończone 21 lat;
 co najmniej 12 miesięcy stażu pracy w zakładzie górniczym w danej
specjalności;
 dobry stan zdrowia oraz odpowiednie predyspozycje psychologiczne;
 ukończony kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych
i zdany egzamin końcowy;
 poziom znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, w stopniu
niezbędnym do sprawowania czynności.3
Poza wymienionymi wymaganiami trzeba wykazać się dodatkowymi
umiejętnościami. Każda drużyna ratownicza musi być uniwersalna, stąd wśród
ratowników są wykwalifikowani i doświadczeni górnicy różnych specjalności.
Podczas akcji ratowniczych to właśnie doświadczenie i zdobyte wcześniej
umiejętności mogą być kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia, w którym
często biorą udział setki osób.7,8
Dzień powszedni
Codzienna praca zastępu ratowniczego polega na realizacji poleceń osób
nadzorujących prace zastępów ratowniczych. Tzw. „bazy” tworzone są pod ziemią
w miejscu gdzie jest dogodny dostęp i możliwość szybkiego transportu ratowników
do zdarzenia. Jeden dyżurny pozostaje na miejscu, utrzymuje kontakt z resztą
zastępu i dyspozytorem pracującym na powierzchni.
W chwili wystąpienia zagrożenia praca organizowana jest w zastępach
ratowniczych, na który składa się:
 zastępowy;
 czterech ratowników, z których jeden pełni funkcję zastępcy zastępowego.
Ratownicy w trakcie prowadzenia działań podlegają zastępowemu i wykonują
tylko czynności przez niego nakazane. Niedopuszczalne jest oddalanie się od
kolegów i wykonywanie czynności samodzielnie, bez polecenia i uzasadnienia.
Każdy ma obowiązek dbania o powierzony sprzęt ratowniczy i używanie go zgodnie
z przeznaczeniem. Dodatkowo zastępowy jest odpowiedzialny za pracę
wykonywaną przez swoich podwładnych przez wyznaczenie zadań każdemu
członkowi zastępu, utrzymywanie ciągłego kontaktu z bazą, oraz dokonywanie
przeglądu warunków pracy kolegów (głównie składu atmosfery i temperatury).
Ważnym aspektem jego pracy jest kontrola ilości tlenu w aparatach, szczelności
masek i samopoczucia ratowników. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, ma
obowiązek przerwania zleconego zadania i wycofania zastępu do miejsca
bezpiecznego.7,8,9
Udzielanie pomocy medycznej
Zabezpieczenie medyczne działań ratowniczych realizowane jest także przez
lekarzy, którzy dyżurują w CSRG, a do ich obowiązków należą: badanie ratowników
przed dyżurem, ćwiczeniami oraz udzielanie pomocy poszkodowanym. Zobowiązani
są do uczestniczenia w szkoleniach dotyczących zasad prowadzenia akcji
ratunkowej, posługiwania się aparatami regeneracyjnymi oraz sprzętem ochrony
Gazeta firmowa Kompanii Węglowej S.A., nr 2 (57), luty 2014
Gazeta firmowa Kompanii Węglowej S.A., nr 8 (63), wrzesień 2014
9
A. Grodzicka, Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu ratownictwo górnicze. Gliwice 2014
7
8
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układu oddechowego. Zastępowi zastępów ratowniczych uczestniczą w kursach
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W trakcie akcji ratowniczych, przebiegających pod ziemią w trudnych
warunkach, ratownicy zdani są na siebie i minimum sprzętu, który mogą przenieść
przez często ciasne i mokre korytarze. Udzielanie pomocy w takich warunkach jest
bardzo trudne, dlatego sprowadza się najczęściej do:
 uwolnienia poszkodowanego i ewakuacji z miejsca zagrożenia, w sposób
który nie będzie powodował dalszych urazów;
 tamowania krwotoków, zakładania opatrunków i unieruchamiania złamań;
 prowadzenie RKO na poziomie BLS/AED;
 zabezpieczenia i transportu do miejsca udzielenia pomocy medycznej przez
lekarza dyżurnego.10,11
Najlepsi na świecie
IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego zakończyły się
zwycięstwem polskiej drużyny ratowniczej z kopalni „Bobrek-Centrum”.
Organizowane od 1999 roku zawody, zainicjowane przez podsekretarza stanu
Davitta Mc’Ateera z USA, obywają się co 2 lata, a w 2014 zorganizowano je
w Bytomiu i Sosnowcu. W imprezie wzięło udział 21 drużyn z 13 państw,
a rywalizacja przebiegała w 5 konkurencjach: symulowanej akcji ratowniczej, teście
wiedzy, konkurencji mechaników aparatowych i pomiarowych oraz pierwszej
pomocy w trudnych warunkach środowiska podziemnego. Jak wiadomo jest to
doskonała okazja na wymianę doświadczeń i podniesienie kwalifikacji wszystkich
uczestników, a także integrację środowiska ratowników górniczych.8
Podsumowanie
Stacje ratownictwa górniczego działają w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym i są gotowe nieść pomoc we współpracy z innymi służbami. Jest to grupa
ratowników o bardzo wąskiej specjalności górniczej, ale pamiętać należy, że
posiadają fachowców z dziedzin, które z powodzeniem mogą służyć w warunkach
cywilnego ratownictwa. Przewodnicy psów, nurkowie, ratownicy wysokościowi to
bardzo często niewykorzystany potencjał wielkiej wiedzy, zaangażowania i przede
wszystkim doświadczenia w niesieniu pomocy w bardzo trudnych warunkach.
Ratownik górniczy – górnik czy ratownik? Można śmiało nazywać ich
ratownikami, a górnictwo to wstęp do bardzo ciężkiej i ważnej służby, którą
zaufaniem darzą koledzy pracujący w kopalniach, wiedząc, że w każdej chwili mogą
liczyć na ich ofiarną pomoc. Kwalifikacje którymi mogą się pochwalić na arenie
międzynarodowej, prestiż jaki zdobywają w rywalizacji z ratownikami z innych krajów
to powód do dumy ich samych, jak także osób sprawujących władze w górniczych
spółkach, gdyż to właśnie najwyżej ceniona i doświadczona kadra stoi na straży
bezpieczeństwa osób wydobywających „czarne złoto”, które jest bogactwem tego
regionu.

10
11

Organizacja medycznej służby ratownictwa górniczego. Bytom 2008
Niezbędny zestaw środków i sprzętu medycznego do dyspozycji lekarza biorącego udział w akcji
ratowniczej. Bytom 2013
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Streszczenie
Specjalistyczne grupy ratownicze działające na terenie Polski są bardzo często
nieocenioną pomocą dla wykwalifikowanych służb ratunkowych i zrzeszają w swoich
szeregach ogromną liczbę ratowników. Każda z nich działa w specyficznych dla
siebie warunkach, a jedną z nich jest Ratownictwo Górnicze, które rozwija się
w Polsce od początku XX wieku, koncentrując swoją działalność na Górnym Śląsku.
Wielu młodych ludzi marzy o wstąpieniu w szeregi ratowników górniczych, ale nie
tylko spełnienie ustawowych warunków wystarczy do spełnienia marzeń. Trzeba
wykazać się sprawnością fizyczną, dobrym zdrowiem i potwierdzić w praktyce swoje
umiejętności. Ratownicy pracujący w polskich kopalniach w ostatnich latach stają
się liderami światowych trendów ratownictwa górniczego, mając ogromny wpływ na
jego rozwój na całym świecie. Pamiętać należy jednak, że u podłoża wszystkich
sukcesów leży ciężka codzienna praca, która towarzyszy im od pierwszych dni
górniczej służby ratowniczej.
Słowa klucze: Ratownictwo górnicze, górnictwo, ratownictwo specjalistyczne
Summary
Specialized rescue groups functioning in Poland are very often an invaluable
help for qualified rescue services and associate in its ranks a great number
of members. Each of them works in specific conditions for itself. One of them is Mine
Rescue which is developing in Poland since the beginning of the 20th century,
concentrating its activity on the Upper Silesia. Many young people dream of joining
the ranks of mine rescuers, but not only fulfillment of the statutory conditions is
enough to their dreams come true. It is necessary to demonstrate physical fitness,
good health and to confirm abilities in practice. In recent years polish rescuers
working in the mines have become the leaders of the world trends of mine rescue,
having a huge influence on its development around the world. However, it should be
remembered that at the root of all success is hard daily work, which accompanies
them from the first days of the mine rescue service.
Key words: Mine rescue, mining, specialized rescue
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Jakub STRADOMSKI
Sieć Obserwatorów Burz
WYBRANE PROBLEMY PROGNOZOWANIA I OSTRZEGANIA
PRZED BURZAMI

Wprowadzenie
„Burza – wyładowania elektryczności atmosferycznej przejawiające się
błyskiem (błyskawicą) oraz trzaskiem lub dudnieniem”. Taką definicję burzy można
znaleźć w książce Alojzego Wosia „Meteorologia dla geografów”.1 Jest to zjawisko,
które nie jest klasyfikowane w żadnym akcie prawnym, np. w ustawie o stanie klęski
żywiołowej w definicji katastrofy naturalnej nie wymienia się burzy jako zespołu
zagrożeń, natomiast wylicza się m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatru
i intensywne opady atmosferyczne. 2 W poradniku Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa o zagrożeniach okresowych nie ma osobnego rozdziału na temat
burz i jedynie jest krótko wspomniane w dwóch rozdziałach pod tytułem „Powódź”
i „Wichury i trąby powietrzne”.3 Kolejnym ważnym problemem jest nieodpowiednie
ustosunkowanie się do burz przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na
chwilę obecną najlepiej z prognozami oraz edukowaniem ludzi radzą sobie amatorzy
i pasjonaci pogody, których z roku na rok zaczyna przybywać. Faktem jest to, że
ludzie, którzy w większości nic mają z tego korzyści finansowych, potrafią lepiej
ostrzegać przed burzami, szczególnie tymi gwałtownymi. W ostatnich kilku latach
IMGW zlekceważyło możliwość powstania burz, które mogą wygenerować trąby
powietrzne. Jeżeli jednak pojawiały się takowe ostrzeżenia, to były one
nieprecyzyjne i nietrafione. Dlatego warto się zastanowić, czy warto zaproponować
współpracę ludziom, którzy traktują pogodę jako pasję, ponieważ pasjonaci w tej
kwestii radzą sobie znacznie lepiej.
Podstawowe definicje i klasyfikacje dotyczące burz
Na samym początku warto wspomnieć o tym, że w Polsce nie ma książki, która
jest poświęcona tylko i wyłącznie tematyce związanej burzami. Można jedynie
spotkać poradniki w formie artykułów, broszur czy też opracowań konkretnych
przypadków. Takim przykładem poradnika o burzach jest „Przewodnik Obserwatora
Burz – podstawy”, który został wydany przez Sieć Obserwatorów Burz w 2015 r. 4
W większości polskie opracowania są oparte na książkach oraz artykułach, które są
wydawane przez Amerykanów, ponieważ są prekursorami w badaniach na temat
burz.

A. Woś, Meteorologia dla geografów. Warszawa 1996
Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020620558
(pobrano 17.02.2015 r.)
3
Zagrożenia okresowo występujące w Polsce, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: http://rcb.gov.pl/wpcontent/uploads/RCB-Zagro%C5%BCenia-okresowe-w-Polsce-aktualizacja.pdf
(pobrano 17.12.2015 r.)
4
Sieć Obserwatorów Burz: http://obserwatorzy.org/przewodnik-obserwatora-burz-podstawowy/ (pobrano
29.04 2015 r.)
1
2
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Na chwilę obecną, każdy zainteresowany burzami może rozpocząć swoją
edukację poprzez internet, ponieważ można tam znaleźć fachowe i aktualne
informacje na ten temat. Warto dodać, że materiały, które są dostępne mają dobrą
jakość merytoryczną. Podstawy, jakie są przedstawione w artykule, są oparte
w dużej mierze na wspomnianym wcześniej przewodniku, który został stworzony
i wydany przez Sieć Obserwatorów Burz5,6 oraz na bazie wiedzy i obserwacji autora.
Burze można podzielić na frontowe oraz wewnątrzmasowe. Burze frontowe
rozwijają się na frontach meteorologicznych, a burze wewnątrzmasowe pojawiają
się wewnątrz jednorodnej masy powietrza, np. burze, które pojawią się w czasie
upalnych dni, szczególnie rozwijają się po południu.
W tabeli 1 zostały przedstawione cechy charakterystyczne dla pojedynczych
komórek burzowych oraz układów burzowych. Najczęściej w Polsce pojawią się te
pierwsze, które zwane są burzami pulsacyjnymi. Są one krótkotrwałe, przynoszą
lokalne, intensywne opady deszczu, zdarzają się również opady gradu. Oczywiście
również mogą się pojawiać silne podmuchy wiatru. Zdarza się też, że dana komórka
burzowa nie porusza się w ogóle, co doprowadza do sytuacji, gdzie teren pod nią
jest zalewany przez intensywne opady deszczu. Taki rodzaj burz jest związany
z brakiem przepływu wiatru w troposferze. Przewidzenie tego typu burz jest bardzo
trudne, dlatego należy stale obserwować radary pogodowe.
Kolejnym rodzajem burz, które są często spotykane w Polsce to klastry
burzowe, zwane inaczej burzami wielokomórkowymi. Jak sama nazwa wskazuje są
to burze, które składają się z grupy komórek i poruszają się jako całość. Ten rodzaj
burz jest bardziej niebezpieczny, ponieważ mogą generować silne podmuchy wiatru
(downbursty), intensywne opady deszczu oraz grad.
W Polsce można również spotkać takie formacje jak linia szkwałowa. Jest to
długa linia burz, która generuje stałe silne podmuchy wiatru. Oczywiście
największym zagrożeniem są downbursty oraz silny wiatr czołowy. Rzadko zdarzają
się formacje typu bow echo (bow – z ang. łuk), czyli dobrze widoczne łukowane
wybrzuszenie na czele burzy (bow echo można stwierdzić za pomocą radaru).
Najrzadziej są spotykane superkomórki burzowe. W Polsce przy ogólnie
dostępnych radarach nie da się ich wykryć. To właśnie ten rodzaj burz jest związany
z powstawaniem trąb powietrznych. Pojawią się też opady dużego gradu. Czasami
się zdarza, że pojedyncza komórka burzowa przekształca się w superkomórkę
burzową.
Tabela nr 1: zestawienie cech charakterystycznych burz dla pojedynczych komórek
burzowych oraz układów burzowych
Cechy burz
Pojedyncze komórki burzowe

Układy burzowe

Krótki czas przechodzenia nad danym
punktem (od 15 do 45 minut)

Dłuższy czas przechodzenia nad danym
punktem (ponad godzina)

Sieć Obserwatorów Burz, http://obserwatorzy.org/przewodnik-obserwatora-burz-sredni/
(pobrano 25.11.2015 r.)
6
Sieć Obserwatorów Burz, http://obserwatorzy.org/przewodnik-obserwatora-burz-podstawowy/
(pobrano 29.04 2015 r.)
5
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Główne zagrożenia: opady dużego gradu,
trąby powietrzne, bardzo silne porywy
wiatru

Główne zagrożenia: bardzo silne porywy
wiatru, rozległe opady gradu

Po przejściu jednej można się spodziewać
kolejnych burz

Układy są zazwyczaj związane
z frontami i zmianą pogody, dlatego po
przejściu nie powinny występować kolejne
burze

Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, http://obserwatorzy.org/przewodnik-obserwatoraburz-podstawowy/ (pobrano 29.04 2015 r.)

Występowanie poszczególnego rodzaju burz zależy od warunków panujących
w atmosferze. Każda burza jest również zależna od uwarunkowania terenu.
Zauważono, że bardzo duży wpływ na kierunek oraz siłę burz mają akweny wodne,
rzeki, lasy, wzniesienia czy też niecki.
Błędy pomiarowe a gęstość rozmieszczenia stacji meteorologicznych
Każdy pasjonata oraz profesjonalista zna blaski i cienie prognozowania burz.
Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ jest to zjawisko lokalne i często wpływ na
burzę ma jej otocznie (góry, lasy, jeziora, niecki itp.). Niestety w Polsce jest problem
z odpowiednią gęstością rozmieszczenia stacji meteorologicznych. Burza często
obejmuje obszar kilku gmin lub części miasta. Zdarza się, że stacja pogodowa nie
pokazuje rzeczywistej sumy opadów czy siły porywów wiatru, pomimo, że powstały
właśnie szkody związane z tymi siłami natury. Ten sam problem jest też jesienią,
zimą oraz wiosną, kiedy przez Polskę przechodzą układy niskiego ciśnienia,
powodujące intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Stacja meteorologiczna jest
bardzo pomocna do przewidywania tego, co może się stać w miejscu przechodzenia
burzy czy też linii szkwałowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokładniej
ostrzegać lokalne centra zarządzania kryzysowego. Problem ten został opisany
w artykule Artura Surowieckiego pod tytułem „Trudności w pomiarach nasilenia burz
i innych zjawisk związanych z konwekcją”.7 Autor podaje konkretne przykłady
małego zagęszczenia stacji meteorologicznych na podstawie wydarzeń z miasta
stołecznego Warszawa:
„29.06.2009 – późnym popołudniem komórka burzowa powstaje nad centralną
częścią Warszawy. Pojawia się gwałtowny opad deszczu oraz gradu trwający około
1,5 godziny. Najbardziej ucierpiały dzielnice Śródmieście, Mokotów i Saska Kępa.
Po przejściu ulewy straż pożarna otrzymała około 1000 zgłoszeń z prośbą
o interwencję. Stacja meteorologiczna znajdująca się na Okęciu podczas trwania
burzy nie zanotowała żadnego opadu, a stacja meteorologiczna zlokalizowana na
terenie Politechniki Warszawskiej wskazała opad wynoszący około 50 mm”. 8
Innym przykładem może być miasto Gliwice, konkretnie przypadek z maja 2014
r. Podczas przechodzenia komórki burzowej przez wschodnią część miasta spadło
7

8

A. Surowiecki, http://dostepdodanych.pl/strona-glowna/175-trudnosci-w-pomiarach-nasilenia-burz-iinnych-zjawisk-zwiazanych-z-konwekcja (pobrano 25.11.2015 r.)
A. Surowiecki, http://dostepdodanych.pl/strona-glowna/175-trudnosci-w-pomiarach-nasilenia-burz-iinnych-zjawisk-zwiazanych-z-konwekcja (pobrano 25.11.2015 r.)
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ponad 25 l/m2, co doprowadziło do lokalnych podtopień. Z kolei w zachodniej
dzielnicy miasta spadło raptem 10 l/m2. Takich przypadków na terenie kraju jest
bardzo dużo, potwierdza to także stwierdzenie, że burza jest zjawiskiem lokalnym.
Warto również wspomnieć, że na chwilę obecną coraz częściej korzysta się
ze stacji meteorologicznych, które są w posiadaniu zwykłych ludzi. Ich wadą jest to,
że niestety nie zawsze są one prawidłowo ustawione. Jednak w chwili pojawiania
się np. burzy, są w stanie zebrać w miarę poprawne pomiary. Dlatego dobrym
pomysłem jest wykorzystanie zasobów prywatnych stacji pogodowych w jednym
systemie, który by pozwał na szybki podgląd aktualnego stanu pogody w różnych
miejscach. Ważne jest również dbanie o stacje meteorologiczne pod względem
technicznym oraz inwestowanie w dobry jakościowo osprzęt.
Ostrzeganie przed burzami
Kolejnym ważnym elementem w prognozowaniu oraz ostrzeganiu są radary
pogodowe. Jest to bardzo ważne narzędzie, dzięki któremu można przewidywać
prawdopodobną trasę przejścia burzy, intensywność opadów deszczu czy też silny
wiatr. Radary mają coraz większe zastosowanie w pracy zawodowej. Coraz więcej
pracowników budowlanych korzysta z tego narzędzia, by móc zaplanować np. prace
przy układaniu asfaltu na drogach.
Rysunek 1 przedstawia wzmożoną konwekcję, która wystąpiła 4 kwietnia 2015
r. Pojawiły się wtedy opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz gradu. Oczywiście
przy przechodzeniu komórek konwekcyjnych nie zabrakło silniejszych podmuchów
wiatru. Taka sytuacja możliwa jest przez cały rok. Rodzaj opadu oraz forma
przechodzenia komórek konwekcyjnych zależy od pory roku.
Rysunek nr 1: 4 kwietnia 2015 r. – przykład nasilonej konwekcji na terenie Polski,
pojawiały się wtedy opady gradu/krupy śnieżnej oraz podmuchy silniejszego wiatru

Źródło: Pogodynka by MISI: http://misi.ayz.pl/pogodynka/ (pobrano 4.04.2015 r.)
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Rysunek 2 przedstawia linię szkwałową, która przeszła przez województwo
Śląskie dnia 8 lipca 2015 r. Układ ten rozwinął się na terenie Niemiec i w ok. sześć
godzin przeszedł nad północną częścią Czech oraz południową częścią Polski.
W tym czasie linia szkwałowa doprowadziła do lokalnych zniszczeń pochodzenia
wiatrowego. Kiedy układ dotarł nad Śląsk, wyraźnie się wzmocnił i efektem były
znacznie większe zniszczenia – duża liczba połamanych drzew, kilkadziesiąt tysięcy
ludzi bez prądu, pozrywane dachy (m.in. w supermarkecie w Rybniku). Zatem
obserwacja tej linii szkwałowej na radarach i detektorach burzowych była jak
najbardziej pożądana. Doświadczony obserwator wiedział z czym ma do czynienia
i odpowiednio wcześniej mógł wydać dokładne ostrzeżenia (nawet co do godziny),
które mogły zostać przesłane do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego
czy wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego.
Rysunek nr 2: linia szkwałowa, która przeszła przez województwo Śląskie 8 lipca. 2015
r. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi było bez prądu, pojawiło też dużo połamanych drzew

Źródło: Pogodynka by MISI: http://misi.ayz.pl/pogodynka/ (pobrano 8.07.2015 r.)

Powyższy przykład potwierdza to, że trzeba korzystać z usług pasjonatów
pogody, a nawet zatrudniać takie osoby w centrach zarządzania kryzysowego.
IMGW daje zbyt ogólne ostrzeżenia oraz nie opisuje dokładnej sytuacji. Takich
przypadków jak ten w tym roku było kilkanaście. Poza tym nawet przy lokalnych
burzach, prognostyk ma szanse zauważyć i oceniać szanse na pojawienie się
potencjalnego zagrożenia. Podobnie jest również zimą, jeśli chodzi o opady śniegu
czy komórki konwekcyjne, które są powiązane z przechodzeniem dynamicznych
układów niskiego ciśnienia.
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Czas pasjonatów pogody
„Telewizyjna pogoda umiera, ale nigdy nie było lepszego momentu dla
pasjonatów meteorologii”9 – takim cytatem rozpoczyna swój artykuł Rafał Grochola,
koordynator i twórca Sieci Obserwatorów Burz. Słusznie zauważa, że na chwilę
obecną prym w świecie polskiej pogody zaczynają wieść pasjonaci pogody.
Dlaczego pojawiło się takie stwierdzenie? Ponieważ na portalach
społecznościowych pojawia się coraz więcej ludzi, którzy swoją pasję pokazują
i dzielą się nią ze światem. Tym bardziej, że amatorzy weszli na poziom
profesjonalistów i coraz częściej ich prognozy są lepsze i skuteczniejsze. Większość
pasjonatów posiada wiedzę, którą uzyskali dzięki internetowi. W większości
przypadków powodem poszerzenia wiedzy jest ciekawość.
Rysunki 3 oraz 5 przedstawiają strony na facebook’u związane z pogodą.
Codziennie pojawiają się tam prognozy pogody, ostrzeżenia oraz inne, ważne
informacje. Rysunek 4 przedstawia formę prognozy pogody na stronie „Pogoda
Gliwice”.
Rysunek nr 3: „Pogoda Gliwice” – strona poświęcona prognozom, ostrzeżeniom oraz
edukacji. Obszar działania: powiat gliwicki oraz miasto Gliwice

Źródło: Facebook, Pogoga Gliwice: https://www.facebook.com/Pogoda-Gliwice571064043010378/?ref=aymt_homepage_panel (pobrano 25.11.2015 r.)

9

R. Grochola, http://obserwatorzy.org/co-z-ta-pogoda-czas-na-ere-pasjonatow/ (pobrano 25.11.2015 r.)
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Rysunek nr 4: tabela z prognozą pogody dla powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwice

Źródło: Facebook, Pogoda Gliwice: https://www.facebook.com/Pogoda-Gliwice571064043010378/?ref=aymt_homepage_panel (pobrano 25.11.2015 r.)
Rysunek nr 5: „Meteo Weather Dolny Śląsk” – strona poświęcona prognozom oraz
ostrzeżeniom dla województwa Dolno Śląskiego.

Źródło: Facebook, Meteo Wheather Dolny Śląsk: http://www.facebook.com/MeteoWeather-Dolny-%C5%9Al%C4%85sk-198031850320504/?fref=nf (pobrano 25.11.2015 r.)
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Takich stron jak „Pogoda Gliwice” czy „Meteo Weather Dolny Śląsk” cały czas
przybywa i również ich popularność wzrasta. Kolejnym argumentem jest to, że
amatorzy coraz częściej są skuteczniejsi w prognozowaniu i ostrzeganiu od instytucji
państwowej IMGW. Pasjonaci pogody w większości są wolontariuszami. Czy zatem
faktycznie jest czas pasjonatów meteorologii?
Podsumowanie i wnioski
Burze są zjawiskiem, które mogą występować w Polsce przez cały rok. Warto
jednak pamiętać, że sezon burzowy trwa mniej więcej od początku maja do końca
sierpnia, ponieważ wtedy występuje statystycznie najwięcej burz. Niestety każdego
roku pojawiają się burze, które doprowadzają do znacznych zniszczeń, jak również
burze są bezpośrednio odpowiedzialne za śmierć ludzi. IMGW jest jednostką
odpowiedzialną za ostrzeganie ludzi przed takimi zjawiskami. Niestety nie zawsze
pojawiają się odpowiednie ostrzeżenia i przede wszystkim brakuje aktualnych relacji
w czasie rzeczywistym, gdzie lokalnie występują burze. Efektem takich zaniechań
jest powstawanie coraz większej liczby stron internetowych lub na facebook’u, które
są związane z pogodą. Najczęściej pojawiają się tam ostrzeżenia oraz prognozy
pogody. Zainteresowanie takimi stronami cały czas rośnie i coraz więcej
użytkowników widzi, że te działania są bardziej efektywne niż na przykład
działalność telewizji czy właśnie IMGW. Dlatego warto się zastanowić, czy nie
wykorzystać tego potencjału do współpracy z centrami zarządzania kryzysowego.
Należy jeszcze dodać, że każdy zainteresowany tematyką, jest w stanie
samodzielnie uzyskać wiedzę na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym
oraz zaawansowanym. Mimo wszystko podczas obserwacji burz bardzo ważnym
czynnikiem jest doświadczenie obserwatora, ponieważ każda sytuacja jest inna.
Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:
 strategia działania IMGW nie nadąża za aktualnymi osiągnięciami nauki
i praktyki w tym zakresie, a przede wszystkim nie uwzględnia nasilenia
zjawisk pogodowych na terenie Polski;
 forma telewizyjnych prognoz pogody ma charakter prognozy ogólnopolskiej
z elementami prognozy lokalnej, ale jest zbyt mało szczegółowa dla potrzeb
prognozowania i ostrzegania lokalnych społeczności;
 nieskuteczność działań podejmowanych przez IMGW i telewizję powoduje
coraz większe zainteresowanie działalnością pasjonatów pogody,
zajmujących się między innymi szeroko pojętą edukacją na stronach
internetowych oraz prognozowaniem i ostrzeganiem lokalnych
społeczności;
 brak krajowych publikacji z zakresu tematyki burz skłania do sięgania do
literatury zagranicznej, w której czołową rolę pełnią oryginalne publikacje
amerykańskie;
 ciekawą propozycją interpretacji wiedzy z literatury zagranicznej na potrzeby
specyfiki warunków pogodowych w Polsce jest poradnik Sieci
Obserwatorów Burz pt. „Przewodnik obserwatora burz – podstawy”.
Streszczenie
W publikacji przedstawiono problematykę burz, które jako odrębne zagrożenie
naturalne nie jest podejmowane w krajowych aktach prawnych i literaturze
naukowej. Opracowanie przedstawia między innymi podstawowe definicje
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i klasyfikacje dotyczące burz, problem błędów pomiarowych wynikający z gęstości
rozmieszczenia stacji meteorologicznych, przykłady prognoz oraz ostrzegania przed
burzami, przykłady działalności pasjonatów pogody.
Słowa klucze: burze, pasjonaci pogody/burz, prognozowanie, ostrzeganie.
Summary
The publication presents the problem of storms that as separate natural hazard
is not taken in the national legislation and the scientific literature. The study presents
among other things, basic definitions and classification for the storms, the problem
of measurement errors and the density of meteorological stations, examples
forecasts and warning storms, weather enthusiasts examples of activities.
Key words: storms, wheather enthusiasts, warning, forecasting
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Instytut Filozofii i Socjologii
SPOŁECZNY WIZERUNEK STRAŻY MIEJSKICH. WPROWADZENIE
DO PROBLEMATYKI
Straże miejskie są jedną z grup dyspozycyjnych społeczeństwa polskiego.
Powołane w celu utrzymania bezpieczeństwa a zwłaszcza porządku publicznego
budują swój wizerunek od momentu ich powstania. To trudna droga ponieważ
zarówno głosy za jak i przeciw ich powołaniu czy funkcjonowaniu wskazują na ich
aktywa i pasywa w kontakcie ze społeczeństwem i w wykonywaniu obowiązków
w związku z pełnioną przez nie rolą. Celem artykułu jest wskazanie na wagę
budowania wizerunku straży miejskich. Zostaną w nim poruszone kwestie związane
z przestrzenią informacyjną, heurystyką w odbiorze informacji mającą wpływ na
postrzeganie tej grupy zawodowej, wywieraniem wpływu przez media
z uwzględnieniem emocji, w których osadzane są informacje jak i odbiór
wizerunkowy straży w wybranych mediach. Problematyka ta wymaga dogłębnej
analizy i artykuł jest wprowadzeniem i zachętą do dalszych badań i opisu tego
obszaru.
Przestrzeń informacyjna
Współczesna przestrzeń informacyjna, charakteryzuje się szybkim przepływem
informacji i stała się jednocześnie stałym elementem organizującym nasze życie.
Zwiększyła się szybkość i złożoność przekazywanych informacji oraz możliwości
dostępu do niej. Nowe technologie pozwalają na przekraczanie granic i odległości
między nadawcą a jej odbiorcą. Natomiast sama informacja staje się dynamiczna
przez oddziaływanie na nią wielu podmiotów.
W opisie przestrzeni informacyjnej wskazuje się na przede wszystkim na wagę
informacji przekazywanej od nadawcy do odbiorcy i sposoby jej przekazywania oraz
traktowanie jej w kulturze masowej w kategoriach produktu czy towaru. Towarzyszy
tym opisom również wskazanie na to, że jest „fikcją operatywną”1, która funkcjonuje
w kulturze tworząc fakty, odtwarzając lub usiłując odtworzyć rzeczywistość,
odwzorować ją w sposób często korzystny dla nadawcy. Odbiorca poprzez odbiór
informacji próbuje w odniesieniu do zaobserwowanych faktów stworzyć swój własny
odbiór rzeczywistości. W przestrzeni informacyjnej występują, „związki
komparatystyczne. Odbiorca podczas lektury dokonuje porównania swoich
poglądów z sądami prezentowanymi przez publicystę oraz swojego obrazu świata
ze światem przedstawionym w tekście. Wówczas mogą zajść związki krytycznoanalityczne, podczas których czytelnik odnosi się do problemu, zajmuje własne
stanowisko w opisywanej sprawie. Ze strony nadawcy tekstu ma się do czynienia
z procesem budowania tej przestrzeni, jej kreowania oraz kodowania. Stąd wniosek,

1

M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji. Wrocław 2007
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że przestrzeń informacyjna jest sferą o dużej aktywności intelektualnej nadawcy
i odbiorcy”.2
W zależności od źródeł informacji odbiorca konfrontuje ją z własną wiedzą
osobistą, która w efekcie wpływa na kształtowanie się określonych postaw wobec
otaczającej go rzeczywistości. Wiedza osobista według D. Ciechanowskiej, to „efekt
osobistego rozumienia (który) ma charakter praktyczny. Jest kwintesencją
doświadczenia, wyczucia technologii, transgresji dokonywanych na poznanych
poglądach, uświadomionych lub nieuświadomionych poglądów, trenowanych
umiejętności rozpoznawania spraw i sytuacji, itd. Ten rodzaj wiedzy w swojej
zasadniczej części jest nieprzekazywalny innym i nie daje się zapisać na mediach
papierowych lub elektronicznych. Wiedza cicha jest konsekwencją lat nauki,
zdobywania doświadczeń, oraz bliżej nieokreślonej umiejętności budowania
wewnątrz swojego umysłu niewyrażalnych językowo asocjacji oraz reguł
wnioskowania i podejmowania decyzji. Wiedza cicha, w odróżnieniu od wiedzy
jawnej, jest wiedzą poszczególnych ludzi, a nie organizacji jako całości". 3 Budowanie
wiedzy cichej lub osobistej (terminy używane przez D. Ciechanowską zamiennie),
pozwala również na tworzenie wizerunku otaczających go podmiotów. Przestrzeń
informacyjna, z której czerpana jest informacja wpływająca na budowanie wiedzy
osobistej przez odbiorcę jest obecnie wielowymiarowa, ekspansywna i wymaga
dokonywania przez niego ciągłej selekcji.
Heurystyka w odbiorze informacji
Selekcję informacji można powiązać z mechanizmem oszczędności
poznawczej definiowanej jako zakładającym, że „ludzie uczą się stosować
efektywne uproszczenia myślowe i praktyczne reguły zdroworozsądkowe, które
pomagają im zrozumieć rzeczywistość społeczną, ponieważ nie są zdolni
przetwarzać całej oddziałującej na nich informacji społecznej”. 4
Współczesny świat społeczny wyposażony jest w nadmiar informacji i utrudnia
podejmowanie decyzji czy wydawanie sądów. Swoiste przeinformowanie nie
pozwala na uwzględnienie, zinterpretowanie i przyjęcie jej w takiej ilości ani
wykorzystanie jej w pełni. Korzystanie z oszczędności poznawczej, schematów
i heurystyk wydawania sądów, pomaga nam na interpretowanie otaczającej nas
rzeczywistości, rozumienie zachowania innych oraz siebie w różnych sytuacjach
społecznych. Mają więc charakter funkcjonalny a zarazem przystosowawczy,
Z. Bednarek, Przestrzeń informacyjna tekstów prasowych w dobie kultury masowej. A C T A U N I V E
R S I T A T I S L O D Z I E N S I S, FOLIA LITTERARIA POLONICA 13. 2010, s. 416
3
"Tacit knowledge as a result of tacit knowing is of a practical nature. It is the quintessential experience,
a sense of technology, transgression made on learnt opinions, conscious or unconscious ideas,
a trained ability to recognize issues and situations, etc. This kind of knowledge, in its essential part, is
non-transferable to others and cannot be stored on paper or electronic media. Tacit knowledge is
a consequence of years of learning, gaining experience, and unspecified skill building within the mind,
associations inexpressible by language, along with rules of inference and decision making. Tacit
knowledge, in contrast to explicit knowledge, is the knowledge of individual people, not the organization
as a whole. However, it is a key strategic factor in determining the competitiveness of the organization
in the market." https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/4398/Ciechanowska%20Do
rota,%20Uczenie%20si%C4%99%20g%C5%82%C4%99bokie%20jako%20efekt%20studiowania.pdf
?sequence=1&isAllowed=y (pobrano 2.06.2015 r.); Zob. też: D. Ciechanowska, Uczenie się jako efekt
studiowania (w:) D. Ciechanowska (red.): Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego.
Szczecin 2012, s.111-129
4
http://www.biznesowe.edu.pl/634-oszczednosc_poznawcza/ (pobrano 12.01.2016 r.)
2
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chociaż stosowanie ich może powodować wyciąganie niekoniecznie trafnych
wniosków czy kształtowania korzystnych dla nas postaw. 5
W ciekawy sposób działania naszego umysłu i myślenia przedstawia Daniel
Kohneman, wskazując, że o naszym myśleniu decydują dwa systemy. Pierwszy
system jest szybki, emocjonalny i intuicyjny. System 1 opowiada za nasze sądy
i wybory a działając szybko i automatycznie sprawia, że nie tylko nie mamy nad nim
poczucia kontroli a ponadto działa z niewielkim wysiłkiem przez co zdarza się, że
jest tendencyjny, jest mniej logiczny i powala na udzielanie odpowiedzi na łatwiejsze
pytania, przyjmuje też łatwiejsze rozwiązania, jest automatyczny i sprzyja
popełnianiu błędów w intuicyjnym myśleniu. Natomiast drugi system działa w sposób
bardziej przemyślany, wolniejszy. System 2 wymaga wysiłku umysłowego, poczucia
skupienia, świadomego działania, koncentracji i zaangażowania poznawczego. 6
W odniesieniu do absorpcji i rozumienia informacji można stwierdzić, że system 1
dopuszcza się prostych heurystyk, może przyjmować niespójne komunikaty,
dopuszczać również wieloznaczności lub nawet je tłumić jeśli pozwoli to uprościć
informację w sposób pozwalający na jej szybkie i proste przyjęcie. Korzysta
z oszczędności poznawczej. System 2 wymagający zaangażowania poznawczego
wymaga jednocześnie wysiłku i uwagi w przyjmowaniu informacji. W sytuacji
nadmiaru informacji i dążeniu do ich absorpcji w celu ustalenia i uwierzytelnienia
rzeczywistości przez jednostki, system 1 ma większe możliwości zaistnienia i może
sprawić, że jeśli napływające komunikaty nie zostaną odrzucone lub przynajmniej
poddane w wątpliwość mogą zostać przyjęte jako prawdziwe. Według
D. Kahnemana mogą prowadzić w ten sposób do podstawowych błędów
poznawczych.7
Z kolei heurystyka reprezentatywności pozwala na szybkie ustalanie
i sklasyfikowanie innych według zasady podobieństwa do obiektu typowego
z pominięciem czy ignorowaniem danych statystycznych a opieraniem
wnioskowania na wycinkowej obserwacji, stereotypach itp. Skutkować to może
pomijaniem znaczących informacji o osobach, organizacjach i zdarzeniach,
będących skutkiem błędów we wnioskowanych opartych na przypadkach typowych,
traktowanie małych prób jako właściwych do oceny ogólnej.8
Następnym elementem ważnym przy omawianiu tworzenia wizerunku jest
również heurystyka stymulacji. Pozwala ona jednostce na wyobrażenie sobie
korzyści z sytuacji w trakcie tworzenia się postawy wobec treści zawartych
w komunikacie. Forma komunikatu/przekazu uruchamia wyobraźnię odbiorcy,
symulację kolejnych zdarzeń i możliwości jakie mogą mu przynieść a pojawiające
się rozwiązanie jest preferowane i bardziej atrakcyjne niż inne alternatywy. 9
Media przekazując informacje i obrazy uruchamiają w sposób naturalny emocje
odbiorców i opisane wyżej heurystyki. Mechanizm ten jest wykorzystywany przez
media i jego celem jest kształtowanie postaw odbiorców. Ponadto wspierany jest
określonym doborem tematów, doniesień, sposobem prezentacji czy kolejnością
E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997, s. 168
D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań 2012, s. 26-68
Ibidem, s. 153-154
8
B. Wojcieszke, Psychologia społeczna. Warszawa 2011, s. 89-92
9
P. Fortuna, Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej.
(w:) P. Francuz. (red.): Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa 2007, s. 251265
5
6
7
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oraz komentarzem. W zależności od rodzaju mediów ekspozycja niektórych
tematów czy obrazów może być związane z głównym nurtem ich prezentacji jak np.
w tabloidach.10
Perswazja w przekazach
Innym elementem wpływającym na odbiór rzeczywistości jest cały zestaw
metod i technik związanych z wywieraniem wpływu. Jak zauważa Marian Golka
w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z przeinformowaniem, informowaniem
o sprawach nieistotnych czy czasami nawet szkodliwych a także ze świadomym
dezinformowaniem, kłamstwem i manipulacją. Sprzyja temu wielość mediów.
Ponadto przy takiej ilości informacji i różnych sposobów jej przekazu nie wiadomo
czy zawsze mamy do czynienia z działaniami świadomymi i zaplanowanymi.11
Środki perswazji a zwłaszcza wielość ich metod i technik pozwala na modelowanie
informacji, kreowanie za ich pomocą wydarzeń, które mają wpływ na schematy
myślenia, wartościowania a ich sposoby udramatyzowania sprzyjają eksponowaniu
jednych fragmentów wydarzeń i informacji a inne nawet ich pomijaniu.
W napływie informacji nie jesteśmy w stanie wszystkich zanalizować więc
w wielu sytuacjach reagujemy na nie automatycznie, które mogą stać się podstawą
oddziaływań o charakterze perswazyjnym czy nawet manipulacyjnym.
Wyzwalacz pojawiający się w danej sytuacji, wprowadzony przez nadawcę
może spowodować uruchomienie oczekiwanej przez niego pożądanej reakcji.
W takiej sytuacji u odbiorców, zwłaszcza przekonanych o prawdziwości przekazu
może zwiększać się uległość.12 Dodatkowy wpływ może być wprowadzenie do
przekazu muzyki czy koloru co może wzmocnić pozytywną postawę odbiorcy wobec
przekazywanych treści.13 Innym mechanizmem może być reakcja odbiorcy na
przyciągające naszą uwagę małe zwierzęta, dzieci czy inny mechanizm jakim jest
nasza wrodzona reakcja na ludzką twarz, za pomocą której można kształtować
emocjonalną odpowiedź.14
Innym sposobem działania wykorzystywanym przez media jest panika moralna
opisana przez Stanleya Cohna. To mechanizm wywierania wpływu, którego celem
jest zwrócenie uwagi odbiorców przez media za pomocą takich cech jak przesada,
zniekształcenie przewidywanie i symbolizacja. Zwraca się uwagę na sposób
przekazu, nacechowane emocjonalnie słownictwo, styl zbliżony do przekazów
o wydarzeniach o zabarwieniu kryminalnym, które są łatwe do zapamiętania
i osadzone w emocjach. Przekazy są przypominane, wzmacniania jest obawa, że
zjawisko staje się powszechne i spowoduje szkody w społeczeństwie. Powoduje to
w efekcie strach i panikę wśród odbiorców. Skutkować to również może
wykluczeniem określonej grupy. 15
Ponadto oddziaływani mediów jest powszechne a dzięki stosowanym środkom
perswazji nadawca może podsuwać gotowe rozwiązania bez podania pełnego

M. Wasylewicz, G. Polański, Prowokowane emocje na okładkach tygodników opinii (w:) I. Hoffman,
D. Kępa-Figura (red.): Współczesne media. Język mediów. Lublin 2013, s. 364-365
11
M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa 2008, s. 111
12
W. J. Paluchowski, G. Bartkowiak, Psychologia a promocja – w poszukiwaniu skuteczności. Poznań
2004, cz.1, s. 159-163
13
B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie. Kraków 1977, s. 76-77
14
Ibidem s. 83
15
S. Cohen, Folk devils and moral panics, 3 rd. London and new York 2011, s. 26-41
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obrazu rzeczywistości korzystając przy tym z ekspertów medialnych wspierających
przekaz swoim autorytetem. Ważny jest również charakter przekazu oparty na
emocji i wybranych przykładach, dobranych do celu jaki ma uzyskać nadawca przez
prezentację informacji. Nie bez znaczenia pozostaje samo audytorium poczynając
od stopnia samooceny odbiorców po ich wiedzę, nastrój, samopoczucie, powiązanie
z innymi podobnymi informacjami czy ośrodka informacji podporządkowanego
władzy, polityce, określonemu dużemu lobby. Media realizując swoje funkcje,
informacyjne, rozrywkowe czy nawet integracyjne nie zwalniają widza
z odpowiedzialności za przyjmowaną informację i konfrontowania jej z innymi
źródłami. Niemniej w tempie życia współczesnego świata odbiorcy często korzystają
z oszczędności poznawczych czy heurystyk chociażby po to, aby w pewnym stopniu
objąć rzeczywistość, odczytać ją uzgadniać w swoich grupach.
Zwraca się uwagę, że kody w przekazie medialnym oddziałują w warstwie
słownej i wzrokowej a tekst zaczyna wtedy pełnić funkcję ugruntowania posługując
się przy tym chwytami retorycznymi. W komunikacie wzrokowym/wizualnym
pojawiają się trzy poziomy ikoniczny, ikonograficzny i tropologiczny. 16 Poziom
ikoniczny odnosi się do operowania obrazem jako przekazem, który minimalizuje
słowo mówione i pisane. Operowanie obrazem, zwłaszcza sprawne, pozwala na
włączanie w przestrzeń komunikacyjną w szczególności odbiorców kierujących się
oszczędnością poznawczą17 u homo videns nie istnieje to co nie zostało
zobaczone.18 Poziom ikonograficzny odnosi się do zależności przekazu wizualnego
z towarzyszącymi im komunikatami werbalnymi w zakresie spójności(wymiar
strukturalny, semantyczny i pragmatyczny) obrazu i tekstu, układu odniesień,
odniesień intertekstualnych. Poziom tropologiczny odnosi się głównie do symboliki,
przedstawiany za pomocą obrazów.
Świat mediów korzysta z wielu możliwości wywierania wpływu. Nie wiemy jaki
jest zakres jego wpływu na obraz kształtowania wizerunku osób, organizacji czy
zdarzeń i jaki mają wpływ heurystyki czy oszczędność poznawcza odbiorców.
Można sądzić, że oba te wpływy mają znaczący sposób na kształtowanie naszych
opinii. Nie bez znaczenia pozostaje też nasz kapitał kulturowy.
Wizerunek tworzony przez organizację również wykorzystuje świat mediów.
W jaki sposób jest budowany świadomie i w jaki sposób wykorzystuje techniki
wpływu zależy od specjalistów, którzy nad tym czuwają. Tworzonemu wizerunkowi
towarzysz również komentarz medialny, nie zawsze akceptujący i przychylny a taki
przykładem mogą być grupy dyspozycyjne, w tym straże miejskie.
Straże miejskie
Straże miejskie są opisywane jako grupy dyspozycyjne, które definiuje się jako
„kategorie osób, które czerpią środki swej egzystencji z przygotowania do ochrony
i bezpośredniego sprawowania ochrony dóbr ważnych dla całego systemu
społecznego i poszczególnych osób przez posługiwanie się lub zagrożeniem
posłużenia się w imieniu państwa środkami przymusu fizycznego lub przez
bezpośrednie oddziaływanie bodźcami”.19 Dyspozycyjność formacji uzbrojonych
16

U. Eco, Nieobecna struktura. Warszawa 1996, cz. I, s.180
E. Wilk, Nadzór a Internet. Kilka uwag o tożsamości w dobie komunikacji cyfrowej (w:) K. Wilkoszewska
(red.): Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Kraków, s. 273-277
18
Zob. Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa 2007
19
Z. Morawski, Funkcjonowanie policji strukturze społecznej. Wrocław 1999, s. 18
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i mundurowych odnosi się głównie do reprezentowania interesów państwa zgodnie
z prawem i dla bezpieczeństwa ogółu obywateli.
Dyspozycyjność ogólnie pojmowana jest, jako „gotowość dostosowania się do
czyjejś dyspozycji. Zawiera aspekt poddania się woli nadrzędnego decydenta bądź
ogólnemu rozwojowi sytuacji, a także aspekt potencji i niepewności” 20 i odnosi się
głównie do reprezentowania interesów państwa zgodnie z prawem i dla
bezpieczeństwa ogółu obywateli.
W opisie grupy dyspozycyjnych ze względu na realizowane przez nie cele,
przyjęte strategie i wykonywane zadania wskazuje się na ich profesjonalny charakter
i realizowanie przez nie wyspecjalizowanych funkcji „w ramach wyodrębnionego
systemu bezpieczeństwa państwa, spełniając także funkcje użyteczne dla jego
obywateli”.21 Dokonuje się ich podziału na według typów grup dyspozycyjnych
„ze względu na specyfikę systemu społecznego, w których zostały powołane do
życia. Są to grupy dyspozycyjne militarnego, paramilitarnego i cywilnego systemu
społecznego”.22
Celem militarnych grup dyspozycyjnych jest obrona suwerenności państwa, to
umundurowane, uzbrojone jednostki przeznaczone do bezpośredniego udziału
w walce zbrojnej. Paramilitarne grupy dyspozycyjne są odpowiedzialne za
utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w wyznaczonych obszarach
działania i nalezą do nich policja i inne siły porządkowe wyodrębnione w strukturze
administracyjnej państwa i tutaj można usytuować straże miejskie i gminne. Cywilne
grupy dyspozycyjne zostały ukształtowane w wyniku potrzeb społecznych oraz
rozwoju cywilizacyjnego i społecznego i są to specjalistyczne grupy w strukturach
samorządowych, prywatne jednostki świadczące usługi przeciwdziałające
zagrożeniom dla życia (w tym dobrowolne zrzeszenia, służby ratownictwa
medycznego, górniczego, gazowego, którego dysponentami są różne administracje
i podmioty gospodarcze zarządzające infrastrukturą i systemami ratowniczymi itp. 23
Podział grup dyspozycyjnych nie jest zamknięty ze względu na ich wielość
i zmienność zagrożeń i istnieje potrzeba uzupełniania tego katalogu.
Grupy dyspozycyjne charakteryzuje często duży poziom stresu, wynikający
z charakteru ich pracy jak i kontaktów z lokalną społecznością w miejscu
zamieszkania. Ponadto zawodowa wspólnota, pozwala na tworzenie system
wartości osadzonego w środowisku pracy. System taki zwłaszcza w grupach
dyspozycyjnych oddziałuje na jednostki a ograniczenie zakresu przenikliwości
wytwarza bariery, którym towarzyszy jednorodność stylu życia. 24 Bariery te widoczne
są na styczności kontaktów z klientami tych grup zwłaszcza w sytuacji trudnej
związanej z egzekwowaniem przestrzegania norm. Nie pływa to pozytywnie na
wizerunek tych służb zwłaszcza w sytuacjach, kiedy następuje przekroczenie przez
nie uprawnień, niekompetencja w wykonywaniu zadań lub brak współpracy z innymi
organizacjami.

S. Jarmoszko, Dyspozycyjność wojskowych – Status quo czy zmiana (w:) J. Maciejewski (red.): Grupy
dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wrocław 2006, s. 35
J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna. Wrocław 2012, s. 50
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Ibidem s. 50
23
Ibidem, s. 50-58
24
B. Mikołajewska, Ochronna wspólnota i tożsamość jednostki (w:) I. Machaj (red.): Małe struktury
społeczne. Lublin 1998, s. 189-190
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Niemniej należy stwierdzić, że „grupy dyspozycyjne... usytuowane w strukturze
społecznej, podlegają transformacjom na makro-, mezo- i mikropoziomie.
Praktyczny wymiar tych przemian przejawia się w procesach transformacyjnych na
poziomie międzynarodowym… czego efekty ekstrapolowane są na mniejsze
struktury społeczne, takie jak armia, policja, straż pożarna, służba więzienna, straż
graniczna, a także straż miejska”.25 Zmiany te dotyczą również straży miejskich,
które z jednej strony włączają się w system bezpieczeństwa państwa, coraz lepiej
i sprawniej realizują swoje zadania. Jednak proces włączania się w ten system
wymagał czasu i budowania wizerunku.
Wizerunek w mediach
Współczesne organizacje budują swój wizerunek z wykorzystaniem mediów ale
i media współtworzą go w równie szerokim stopniu. Budowanie wizerunku odbywa
się za pomocą Public Relations ale i różnych form marketingu czy reklamy.
Organizacje prywatne kreują wizerunek z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
narzędzi zatrudniając specjalistów, wykorzystują narzędzia komunikowania się
z konsumentami dość sprawnie, ponieważ między innymi od komunikowania się
zależy ich zysk. Organizacje publiczne z koli również współtworzą swój wizerunek
z pomocą specjalistów ale często nie mają takich środków finansowych jak
organizacje prywatne. Ponadto PR samorządów terytorialnych, rozmaitych służb
i organizacji non profit, kreowany jest w podobny sposób ma swój specyficzny
wymiar. Dotyczy to przede wszystkim świadczonych usług i ich poziomu oraz
samych odbiorców oczekujących profesjonalizmu i realizacji funkcji zgodnie z tym
do wykonywania jakich zadań zostały te organizacje powołane.
Organizacje publiczne produkujące dobra i usługi dla obywatela często
skupione są jeszcze jest na jednostronnym przekazie. Odbiorca ich usług nie
zawsze może też bez nich. Komunikowanie tych organizacji z założenia powinno
być dwustronne i w literaturze przedmiotu w ten sposób jest omawiane. Dotyczy to
jednak głównie organizacji zajmujących się obszarem zdrowia i edukacji. Natomiast
organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym policja,
straże miejskie czy inne grypy dyspozycyjne pozostają nadal niezbadane
w obszarze komunikowania ze społeczeństwem a podejmowane próby opisów
w tym obszarze w wielu przypadkach odnoszą się do działań i umiejętności
praktycznych oraz przedstawiania ogólnej wiedzy z zakresu komunikowania
w administracji publicznej.
Pojawia się potrzeba obejmowania tego obszaru, jako jednej płaszczyzny
ze ściśle ze sobą powiązanymi formami aktywności komunikacyjnej w tym public
relations, marketingu, reklamy, komunikacji wewnętrznej. Takie podejście sytuuje
komunikowanie w organizacji jako proces toczący się zarazem wewnątrz jak i na
zewnątrz organizacji.
W strażach miejskich najbardziej widocznym łącznikiem między nią
a społeczeństwem są najczęściej osoby pierwszego kontaktu z obywatelami, którzy
mają bezpośredni kontakt z lokalną społecznością. Najczęściej to właśnie na
podstawie kontaktu z nimi kształtuje się zarówno wizerunek jak o ocena tej służby.

25

J. Maciejewski, Wstęp (w:) J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa, Grupy dyspozycyjne w obliczu
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O sukcesie przekazu wizerunkowego przesądza tożsamość, którą należy
definiować w takich domenach jak strategia, wartości, jakość usług. Zmiana
wizerunku organizacji jest transformacją jej tożsamości i zakomunikowanie nowej
przez narzędzia public relations. 26 Komunikowanie wizji i zadań straży miejskich jej
miejsca w strukturze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, wymaga,
stosowania takich narzędzi komunikacyjnych, które pozwolą na zrozumienie jej
działań i zachęcenie do współpracy w tym obszarze, a zwłaszcza na polu profilaktyki
i prewencji. Wizerunek straży miejskich jest konfrontowany z rzeczywistością
a niezadowolenie z kontaktu z tą służbą powoduje wycofanie się z relacji lub wręcz
negowana ocena jej funkcjonowania. Brak zaufania ze strony społeczeństwa może
być więc widoczne zarówno w bezpośrednim kontakcie jak i w odmowie w kooperacji
na rzecz bezpieczeństwa.27
Wizerunek i tożsamość są kategoriami pojęciowymi często powiązanymi
ze sobą. Wizerunek straży daje platformę do kooperacji, pomocy lub jej zaniechaniu.
Ranga tożsamości rośnie w procesie usprawniania działań organizacyjnych
i w świadomym uczestniczeniu kierownictwa w procesie zarządzania tą organizacją.
Kształtowanie wizerunku w oparciu o funkcjonariuszy opiera się postrzeganiu przez
nich ich roli w relacjach ze społecznością i wpływie pośrednio na efektywność pracy.
Te dwa aspekty zdeterminowane są w dużym stopniu z identyfikacją z organizacją.
Umiejętność tworzenia satysfakcjonującej relacji z lokalną społecznością jest istotną
kwestią do rozwiązania. Społeczności oczekują rozwiązania zgłaszanego problemu.
Skuteczność pożądanych zachowań można uzyskać dopiero, gdy funkcjonariusz
będzie przejawia identyfikację z organizacją.28 Strażnicy tworzą sobie własny
określony wizerunek organizacji a stopień identyfikacji z organizacją jest często
konsekwencją ich zaangażowania w wypełnianie czynności służbowych, efektywną
pracę. Identyfikacja z organizacją jest określana najczęściej, jako percepcja własnej
osoby w stosunku do organizacji i najczęściej jest to odpowiedź, kim jestem, jako
członek tej organizacji i jaki mam do niej stosunek.29 Tożsamość straży powinna być
tworzona w oparciu zestaw działań, którzy tworzą i realizują wszyscy
funkcjonariusze, to kwestia zarządzania wrażeniami i reputacji organizacji.
O sukcesie przekazu wizerunkowego przesądza więc w dużej mierze tożsamość.30
Wpływ na kwestie tożsamościowe w organizacji ma też komunikacja, w trakcie,
której następuje uzgadnianie stopnia identyfikacji i wizerunku organizacji przez jej
pracowników. Ponadto stres, wydarzenia trudne, mogą w pewnym stopniu
determinować efektywność ich pracy i stopień ich zaangażowania.
Nie bez znaczenia pozostaje zaufanie, którego brak ze strony społeczeństwa
jest widoczne na poziomie bezpośredniego kontaktu. Generalnie społeczeństwo ufa
służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny, służbie
zdrowia, szkolnictwu w nadziei, że będą wypełniać swoje funkcje, natomiast na
poziomie kontaktu bezpośredniego jednostki lub nawet całe grupy mogą się
J. Piasecki, Wizerunek na miarę sukcesu. Rozmowa z Piotrem Lingarem (w:) „Gazeta Prawna”, z dnia
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wycofywać się z relacji.31 Widoczne to jest na poziomie angażowania aktywnego
społeczności w programy profilaktyczne czy próbie wspólnych działań, chociaż na
przestrzeni ostatniej dekady uległo to pozytywnej zmianie.
Kreowanie wizerunku straży miejskich
W obszarze oddziaływań public relations straż miejska nawiązuje kontakt
komunikacyjny ze swoim otoczeniem społecznym. Z kolei obszar wewnątrz
organizacji jest przedmiotem komunikowania wewnętrznego, które ma zapewnić
przepływ informacji w systemie społecznym, doprowadzić do integracji formalnej,
i sprzyjać kształtowaniu wizerunku.
Komunikacja wewnątrz organizacji generalnie jest niedoceniana a tymczasem
może być jednym z fundamentów tworzenia wizerunku i ważnym elementem
budowy kultury organizacyjnej. Ponadto zintegrowanie wewnątrz organizacji lepiej
się z nią identyfikują.32 Usprawnienie wewnętrznej komunikacji jest trudne zwłaszcza
w organizacjach zhierarchizowanych a ponadto pozostaje jeszcze kwestia kanałów
jej przekazu i ich drożności. Dla uzyskania pozytywnego efektu trzeba uruchomić
posługując się stwierdzeniem T. Gobana-Klasa, ‘sumienie korporacji’, czyli zadania
z zakresu public relations, pamiętając przy tym, że brak lojalności i zaangażowania
pracowników może być bardziej kosztowne niż utrzymywanie sprawnej komunikacji
wewnętrznej.33 W efekcie wpłynie to na lepszy wizerunek organizacji.
Public relations organizacji publicznych jest coraz lepszy, prowadzony przez
specjalistów pozwala na tworzenie pozytywnego wizerunku również
wykorzystywanie go w sytuacjach kryzysowych. Konieczne jest jednak dalsze
modelowanie kontaktu komunikacyjnego organizacji z otoczeniem w kierunku
wprowadzenia do sektora publicznego rozwiązań o charakterze stosowanych.
Opasując kwestie związane z wizerunkiem należy również pamiętać o sile jego
oddziaływania, zwłaszcza w części dotyczącej reklamy, chociażby byłaby to reklama
społeczna, której celem jest wskazanie na wagę określonego problemu społecznego
czy pracy służb na rzecz jego rozwiązania. W takim podejściu reklama „dotyczy
dzisiaj projektowania społeczeństwa, promowania tego co społeczne pod wszelkimi
postaciami, zaciekłego, upartego domagania się więzi społecznych, których
potrzebę daje się gwałtownie odczuwać. Folklorystyczne tańce w metrze,
niezliczone kampanie na rzecz bezpieczeństwa, slogan, jutro pracuję., któremu
towarzyszy uśmiech niegdyś zarezerwowany dla czasu wolnego”. 34 Nie ma niczego
złego w reklamie społecznej, wręcz przeciwnie, pozwala na dodefiniowanie
pożądanego ideału postępowania w jakiejś sytuacji, tworzy teraz świat uzupełniając
w jakimś stopniu programy filozoficzne czy religijne. Niemniej należy zdawać sobie
sprawę z tego jak znaczący mają wpływ również w wykorzystaniu ich do tworzenia
wizerunku organizacji. To odbiorcy podejmują decyzję, jakie znaczenia sobie
przyswoją i w jaki sposób mogą one wpłynąć na przekształcanie rzeczywistości. 35
Ważnym elementem w kształtowaniu wizerunku jest również marketing, który
pozwalał na odmienne postrzeganie procesu wymiany organizacji publicznych, non
31

E. Ulsaner, Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska
(red.): Socjologia codzienności. Kraków 2008, s. 181-252
32
Zob. S. P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji. Poznań 2001, s. 77
33
T. Goban-Klas, Public Relations czyli promocja reputacji. Warszawa, 1997, s. 160
34
J.Baudrillard, Duch terroryzmu: requiem dla Twins Towers. Warszawa 2005, s.115
35
M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. Kraków, 2004, s. 66
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profit, przedsięwzięć o charakterze społecznym.36 Należy przy tym zaznaczyć, że
rozwój marketingu, jego specjalizacja na subdyscypliny, dyfuzja z innymi
dziedzinami pozwoliły na wykorzystanie go w promocji organizacji, wzrost
świadomości społeczeństwa, czy wreszcie dostosowania go do nowego typu
instytucji37 chociażby w przypadku straży miejskich czy policji, których celem jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W opisie marketingu terytorialnego jest on definiowany jako „próba
„przenoszenia i adaptacji koncepcji sprzedaży i zarządzania wypracowanych
w sektorze prywatnym do sektora publicznego”. 38 Można przyjąć, że działania
z zakresu marketingu terytorialnego odnoszą się również pośrednio do straży
miejskich. Zgodnie z ustawą straże powoływane są przez samorządy terytorialne
i to one są odpowiedzialne również za ich działanie i skuteczność. W ramach tego
marketingu powinny znaleźć się również znaleźć oddziaływania obejmujące
bezpieczeństwo lokalnych społeczności, które zapewniać mają w systemie
bezpieczeństwa wszystkie służby za to odpowiedzialne – w tym straże miejskie.
Wskazują na to również definicje marketingu terytorialnego H. Meffert’a,
wskazującego na obejmowanie w nim „analizy, planowania i kontrolę programów,
których celem jest osiągnięcie pożądanych procesów wymiany z wybranymi rynkami
lub grupami odbiorców”.39 Wskazuje się tutaj na działania strategiczne, techniczne
podejmowane przez różne podmioty za nie odpowiedziane. Wśród nich
z powodzeniem możemy umieścić bezpieczeństwo lokalne i odpowiedzialne za nie
podmioty, w tym straże miejskie. Bezpieczeństwo i porządek publiczny wymagają
w takiej sytuacji potraktowania go jako pożądanego produktu miejskiego i poznanie
w tym zakresie potrzeb i popytu odbiorców. To z kolei wymaga odpowiedniego
kreowania jego wizerunku.
Ponadto ten pożądany produkt miejski40 jakim jest bezpieczeństwo nie może
być traktowany w jego dosyłowym znaczeniu. Bezpieczeństwo jest jedną
z najistotniejszych potrzeb ale i pożądaną wartością. Zwłaszcza poczucie
bezpieczeństwa, tak trudno definiowalne, jest wartością ogólno-społeczną
i kulturową wpływającą na atrakcyjność regionu, miasta czy gminy. Potraktowania
w rozumieniu marketingu bezpieczeństwa jako produktu podlegającego popytowi
i podaży może wpłynąć na wykorzystywanie narzędzi marketingowych do jego
promowania a pośrednio nawet korzyści ekonomicznych (bezpieczne miasto, region
– to możliwość również bezpiecznego inwestowania ekonomicznego).
Jeszcze inna formą wpływania na kształtowania wizerunku jest promocja,
również wykorzystywana w marketingu terytorialnym. Promocje można definiować
jako „całokształt działań związanej z komunikowaniem się jednostki terytorialnej
z otoczeniem, obejmującej informowanie o regionie, przekonywanie o jego
atrakcyjności i skłanianie do nabycia lub konsumpcji subproduktów terytorialnych”. 41
Promocja miasta ma zachęcić nie tylko inwestorów, turystów ale ma przedstawić to
miejsce jako dobre do zamieszkania, przebywania, stwarzające jednocześnie
możliwość rozwoju, dobrego i bezpiecznego życia.
Zob. A. Szromik, Marketing terytorialny: miasto i region na rynku. Kraków, Warszawa 2007
M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań 2006, s. 7-8
38
Ibidem, s. 9
39
A. Szromik, Podstawy marketingu, op.cit. s.18-19
40
T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa 1999, s. 213
41
M. Florek, Podstawy marketingu, op. cit….s. 143
36
37
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Idąc tym tropem można pokusić się o stwierdzenie, że tworzenie strategii
marketingowej miasta czy regionu powinno współobejmować umieszczenie w niej
pozytywnego wizerunku służb dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Nie jest to łatwe zadanie ponieważ wymaga pewnej spójności strategii i włączenia
w nią służb, które z reguły same – lepiej lub gorzej – o swój wizerunek.
Wizerunek straży miejskich to połączenie kilku elementów. Jednym z nich jest
tożsamość wizualna skupiona wokół charakterystycznych symboli jej przypisanych
takich jak umundurowanie, oznakowanie pojazdów służbowych itp. W kwestii
umundurowania pojawiają się w mediach uwagi dotyczące niekonsekwencji
w strojach strażników. Niektóre z nich są profesjonalne jak w artykule
P. Ichniowskiego rzecznika prasowego S KRKKSMiG RP, który tekst ilustruje
zdjęciami i podsumowuje go słowami „moim celem jest w tym przypadku wskazanie
na niekonsekwencje w zakresie tożsamości wizualnej a nie krytykowanie ich jako
ludzi i strażników”.42
Pojawiają się również inne artykuły, których tytuły wyeksponowane na stronie
internetowej Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych wskazują na
krytykę nie tylko dotyczącą tożsamości wizualnej ale również sposobów
wykonywania czynności służbowych. Jako przykład można podać tytuły: "Straż jest
temu winna (2x), zlikwidować się powinna", „Wizerunek Straży Miejskiej ? Dwie
strony tego samego medalu.”, „Tekst z rodzaju mało odkrywczych czyli Tomasz
Bodył nie lubi Straży Miejskiej”. „Miażdżący raport NIK na temat straży miejskiej?”,
„Prawo wrogie kierowcom... czyli Agata Łukaszewicz wroga strażnikom...”43 Trudno
na łamach jednego artykułu dyskutować czy prezentowane teksty dziennikarskie
dotyczące straży miejskich i gminnych mają na celu konstruktywną krytykę czy tylko
są elementem usensacyjnienia newsów. Wymagałoby to dogłębnej analizy
prasoznawczej. Niemniej należy stwierdzić, że budowanie niekorzystnej atmosfery
wokół straży nie sprzyja jej pozytywnemu wizerunkowi tej służby. Tym bardziej, że
jeśli przeanalizujemy jej rolę, zadania jakie wypełnia na rzecz bezpieczeństwa
można stwierdzić, że skupianie się wyłącznie na aspektach związanych z radarami,
czy blokadą kół w samochodach mogą być ciekawym newsem, mogą nawet
wzbudzać poczucie łączności wszystkich ukaranych mandatem ale tego typu
przekazy nie pomagają w budowie pozytywnych relacji straży ze społeczeństwem.
Podsumowanie
Straże miejskie i gminne prawie wie dekady funkcjonowania straży, stosunek
do niej dalej jest ambiwalentny od jej akceptacji po negację. Niemniej straże znalazły
swoje miejsce w systemie bezpieczeństwa odciążając policję w wielu zadaniach
zwianych z utrzymaniem porządku publicznego. Budzą dyskusje jej uprawnienia
dotyczące chociażby utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym trzeba jednak
przyznać, że na ogół wpisują się już system bezpieczeństwa nawet i w tym zakresie.
W artykule poruszone zostały kwestie wizerunkowe straży miejskich
i gminnych. Opisane zostały w pierwszej części aspekty związane z przestrzenią
informacyjną, oszczędnością poznawczą, heurystykami, które wpływają
P. Ichniowski, Wizerunek Straży Miejskiej... czy rozmawiamy o tym samym? część 2 – "tożsamość
wizualna", http://www.krksmg.pl/wizerunek-strazy-miejskiej-czy-rozmawiamy-o-tym-samym-czesc-2tozsamosc-wizualna,11 pobrano 04,art.html (pobrano 22.01.2016 r.)
43
Zob. http://www.krksmg.pl/tekst-z-rodzaju-malo-odkrywczych-czyli-tomasz-bodyl-nie-lubi-strazy-miejs
kiej,1304,art.html (pobrano 22.01.2016 r.)
42
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w znacznym stopniu na odbiór informacji. Zwrócono uwagę w jaki sposób mogą one
mieć wpływ na kształtowaniu wiedzy odbiorców o otaczającej ich rzeczywistości.
Następnie w opisie oddziaływań, public relations oraz marketingu i promocji
samorządów terytorialnych położono nacisk na kwestię związaną z potrzebą
włączenia w te działania również działań wizerunkowych na rzecz służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Z kolei w opisie straży
miejskich zwrócono uwagę na kreowanie jej wizerunku przez media.
Bez względu na ocenę działalności straży gminnych i miejskich można
stwierdzić, że ich działanie „jest wartością większą aniżeli ich brak”.44 Straże
w zależności od ich wizji w różnych gminach skupiają się na zadaniach o charakterze
municypalnym i komunalnym bądź silnie wspierają policję w jej działaniach a „ich
efektywność jest różna i zależna od organu założycielskiego, jego wizji w zakresie
kształtowania porządku publicznego, jego oczekiwań, jego relacji z instytucjami
współpracującymi, że społecznością lokalną i stopniem liczenia się z jej opinią”.45
W podsumowaniu tego artykułu można stwierdzić, że chociaż funkcjonowanie straży
miejskich budzi dyskusje, to jednak kształtowanie jej wizerunku powinno być nie
tylko w jej interesie ale również w interesie gminy czy miasta. Jako jedna
z organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek publiczny ma również
wpływ na promowanie gminy czy miasta jako miejsca bezpiecznego dla rozwoju
i dobrego życia
Streszczenie
Straże miejskie są powołane w celu utrzymania bezpieczeństwa a zwłaszcza
porządku publicznego. Budują swój wizerunek od momentu ich powstania. Celem
artykułu jest wskazanie jak ważny jest wizerunek straży miejskich i jak przestrzeń
informacyjna, heurystyka, media wpływają na budowę ich PR i marketingu oraz jakie
jest miejsce wizerunku straży w marketingu terytorialnym regionu. Problematyka ta
wymaga dogłębnej analizy i artykuł jest wprowadzeniem i zachętą do dalszych
badań i opisu tego obszaru.
Słowa klucze: straż miejska, wizerunek, bezpieczeństwo
Summary
Municipal guards are called in order to maintain security and public order
in particular. They build its image since its inception. The aim of the article is to show
how important is the image of municipal police and how the information space,
heuristics, media influence to build their PR and marketing, and what is the place the
image of the guard in territorial marketing of the region. This issue requires in-depth
analysis and the article is an introduction and an incentive for further research
and description for this area.
Key words: municipal police, image
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Małgorzata KUĆ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
POLSKIE WIĘZIENNICTWO W LATACH 1939-1945
1. Sytuacja prawna i organizacja więziennictwa
Na początku działań wojennych we wrześniu 1939r. władze więzienne nakazały
ewakuację zarówno personelu więziennego jak i więźniów1. Sytuacja zmieniła się po
wejściu oddziałów Armii Czerwonej. Nie wystarczyło czasu na ewakuację niektórych
więzień. R. Maleszyk podaje przykład więzień na Lubelszczyźnie: „(...) więzienia na
Lubelszczyźnie najczęściej pozostawiano na terenach zajętych przez Rosjan,
przekazywano pod nadzór komisarzy wojennych. Choć funkcjonariusze Straży
Więziennej bezpośrednio nie byli zaangażowani w działania frontowe, to jednak
Rosjanie z niewiarygodną determinacją przystąpili do ich „masowych aresztowań”.2
Do rosyjskich obozów jenieckich i więzień wywożeni byli nie tylko oficerowie
Wojska Polskiego, ale również wyżsi rangą funkcjonariusze więziennictwa a także
policji państwowej. Na tzw. liście katyńskiej zidentyfikowano łącznie 459 wyższych
funkcjonariuszy Straży Więziennej zamordowanych przez NKWD na terenie Rosji
Radzieckiej.3
W.M. Karpowicz opisując sytuację więzienia mokotowskiego podaje, że
początek wojny 1 września 1939r. doprowadził do masowych zwolnień z więzienia
mokotowskiego trwających od 2 do 8 września. Dekret Prezydenta RP o amnestii
był podstawą zwolnienia znacznej części więźniów, chociaż niekiedy oznaczało to
jedynie przerwę spowodowaną działaniami wojennymi. Pewną grupę więźniów
ewakuowano pod eskortą Straży Więziennej głównie w kierunku wschodnim.
Dokonano również zwolnień części funkcjonariuszy, którzy weszli w skład Straży
Obywatelskiej m. st. Warszawy.4
R. Maleszyk, charakteryzując początek działań niemieckiego okupanta wobec
więzienia w Krasnymstawie, wskazuje, że do więzienia, które nie miało jeszcze
niemieckiej załogi, zaczęto doprowadzać pierwszych aresztowanych. Aresztowania
były dokonywane głównie na zasadzie sanacji społecznej, tj. wyeliminowania
ze środowiska notorycznych złodziei, zbiegów, którzy uwolnili się z więzienia
we wrześniu 1939 r., a także osób podejrzanych o przynależność do band
rabunkowych i partii komunistycznej. Poza tym, ważnym powodem do aresztowania
było ujawnienie posiadania przez kogoś broni, amunicji lub dokumentów ukrytych
przez żołnierzy polskich we wrześniu 1939 r.5 Tak zidentyfikowane osoby
najczęściej bezpośrednio były przewożone do więzienia na Zamku w Lublinie. Miały
miejsce również przypadki rozstrzeliwania osób mających bogatą kartotekę sądową
a uznawanych za groźnych wielokrotnych przestępców. W zakresie tych działań

R. Maleszyk, Ranga zawodowa personelu więziennego w Polsce w w latach 1918-2003 (w:) J. Świtka,
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resocjalizacji. Lublin 2004, s. 71
2
Loc. cit. i literatura tam powołana
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W.M. Karpowicz, Okres okupacji hitlerowskiej (w:) M. Gordon (red.): Więzienie mokotowskie. Historia
i teraźniejszość. Warszawa 2004, s. 51
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Niemcy w dużym stopniu korzystali z denuncjacji. Bazowali wielokrotnie na
osobistych konfliktach występujących w danej miejscowości, stwarzając przy tym
pozory zaprowadzenia ładu, spokoju i bezpieczeństwa.6
Jak podaje K. Czubara, „Obaj okupanci przeprowadzali masowe akcje
pacyfikacyjne, przeczesując dużymi siłami wybrane tereny i zatrzymywali duże ilości
osób, które zamykano w skrajnie nieludzkich warunkach w aresztach, więzieniach
i obozach oraz stosowano wobec nich okrutne metody przesłuchań, bito ich,
torturowano, szykanowano”.7
Na wszystkich okupowanych polskich terenach w bardzo szerokim zakresie
stosowano odpowiedzialność karną. Jako przestępstwa kwalifikowano czyny, które
w żadnym praworządnym państwie nie podlegały odpowiedzialności karnej.
Uprawnionymi do wydawania polecenia o aresztowaniu były nie tylko sądy, ale także
policja. Nieograniczone prawo aresztowania miała policja bezpieczeństwa.
Występowały różne formy aresztu: prewencyjny, ochronny i zapobiegawczy. Polacy
byli sądzeni nie tylko przez sądy cywilne, ale także doraźne, policyjne, a nawet
wojskowe.8
Stosowano uproszczone postępowanie sądowe, co powodowało, że wyroki
zapadały bardzo szybko. Specyfiką praktyki sądowej okresu okupacji było to, że
nawet za czyny, zakwalifikowane do drobnych przestępstw orzekana była kara
długoterminowego więzienia.9 Powszechne było także wymierzanie kary śmierci.
Taka sytuacja, której konsekwencją był wzrost populacji więźniów, powodowała
konieczność zwiększenia liczby więzień.
Metody postępowania niemieckich władz okupacyjnych wobec jednostek
penitencjarnych nie były jednorodne.10 K. Bedyński podkreśla, że „W więzieniach
i innych miejscach zatrzymania na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce nie
obowiązywał żaden regulamin a sposób traktowania więźniów zależał od postawy
dozorców. W pierwszym okresie okupacji, gdy ziemie te podlegały Zarządowi
Wojskowemu (do 25X 1939r.) dozorcy w miejscach uwięzienia na ogół wywodzili się
z formacji wojskowych, policyjnych i z Selbstschutzu. Ci ostatni odnosili się do
więźniów Polaków ze szczególnym okrucieństwem”.11
Na terenach okupacji niemieckiej, po przekazaniu przez Wehrmacht władzy
administracji okupacyjnej w końcu października 1939r. utworzono Generalne
Gubernatorstwo podzielone na 4 dystrykty.12 Opisując sytuację więzienia
mokotowskiego W. M. Karpowicz podaje: „Bezpośrednio po zajęciu Warszawy,
więzienie przejęły władze wojskowe. One też prowadziły ewidencję więźniów
pozostałych po oblężeniu, jak też osadzanych od października 1939r. na polecenie

6

Ibidem, s. 54
K. Czubara, Więzienie w Zamościu jako ośrodek terroru w okresie II wojny światowej oraz w pierwszej
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s. 77
9
Ibidem, s. 78
10
R. Maleszyk, Zakład karny w Krasnymstawie 1906-1996, op.cit., s. 59
11
K. Bedyński, Duszpasterstwo więzienne w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa, b.r.w., s. 42
12
R. Maleszyk, Ranga zawodowa personelu więziennego w Polsce w w latach 1918-2003 (w:) J. Świtka,
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właściwych organów”.13 Zarząd Zakładów Karnych, podległy Głównemu Wydziałowi
Sprawiedliwości – jednemu z urzędów gubernatora dystryktu, sprawował nadzór
i administrował więzieniami.14
Jak podaje W. M. Karpowicz, więzienie mokotowskie pozostało jedynym
więzieniem warszawskim, które zachowało swoją przedwojenną specjalizację tj. było
miejscem izolacji więźniów karnych. Umieszczano w nim więźniów niezależnie od
ich narodowości. Z racji swojego przeznaczenia więzienie mokotowskie podlegało
niemieckiej policji kryminalnej.15
R. Maleszyk natomiast wskazuje, że „Na przełomie 1939 i 1940r. powołano przy
Urzędzie Szefa SS i Policji Dystryktu Lubelskiego Wydział Sprawiedliwości
(Justische Abteilung), który uruchomił istniejące przed wojną polskie więzienia.
Bezpośrednio podlegały mu tylko typowe więzienia karne w Janowie Lubelskim,
Krasnymstawie i w Zamościu”.16 Zakład karny w Krasnymstawie był przeznaczony
do wykonywania kary pozbawienia wolności na podstawie wyroków orzeczonych
przed wybuchem wojny i orzeczonych przez sądy grodzkie.17
Więzienie na Zamku w Lublinie pełniło rolę więzienia centralnego. T. Radzik
opisując okupacyjne dzieje więzienia na Zamku w Lublinie podaje, że centralna rola
więzienia na Zamku polegała na tym, iż z tego więzienia kierowano transporty do
innych więzień i obozów, a także przejmowano więźniów z innych więzień
znajdujących się poza dystryktem.18 Autor ten również podaje, że więzienie, a także
inne instytucje administracji podporządkowane zostały władzom cywilnym okupanta.
W Lublinie nastąpiło to 1 listopada. Nadzorowanie więzienia należało do kompetencji
Urzędu Komendanta Policji i Służby Bezpieczeństwa.19 Charakteryzując więzienie
na Zamku w Lublinie T. Radzik podkreśla, że ważną rolę w funkcjonowaniu więzienia
i sytuacji uwięzionych odgrywało gestapo. Odpowiedzialne było za dozorowanie
więźniów, przesłuchiwanie ich, a także w zasadzie decydowało o ich losie. Dotyczyło
to więźniów politycznych, stanowiących zdecydowaną większość populacji
uwięzionych (około 80%).
2. Zróżnicowanie przeznaczenia więzień
Więzienia na terenach okupowanych były zróżnicowane pod względem
przeznaczenia. Jak podaje K. Pawlak, w więzieniach policyjnych byli umieszczani
oskarżeni o działalność antyniemiecką na czas śledztwa, miały one charakter
zakładów przejściowych, z których więźniowie byli przekazywani sądom lub
transportowani do obozów koncentracyjnych.20 „Charakter zakładów przejściowych
miały też więzienia sądowe, mimo że wykonywano w nich wyroki. W pewnym stopniu
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stanowiły one przedsionki obozów koncentracyjnych”.21 Przykładem więzienia
przejściowego było więzienie w Radogoszczy. Osadzano w nim osoby
zatrzymywane podczas łapanek na terenie Łodzi. Większość więźniów odbywała
karę za przestępstwa popełnione przeciwko interesom III Rzeszy np. nielegalny ubój
i szmuglowanie żywności, nielegalne przekraczanie granicy pomiędzy Generalnym
Gubernatorstwem a Krajem Warty czy ucieczki z przymusowych robót w Niemczech.
W więzieniu tym osadzani byli także więźniowie polityczni/22
Przykładem organizacji tzw. samodzielnego zakładu karnego z niemieckim
kierownictwem był zakład karny w Zamościu.23 K. Czubara podaje, że „Wiosną
1940r. więzienie przejęła od władz wojskowych administracja cywilna
i podporządkowała je Wydziałowi Sprawiedliwości w urzędzie gubernatora
dystryktu”.24 W więzieniu tym byli osadzani przede wszystkim więźniowie śledczy,
którzy zostali uznani za najbardziej „niebezpiecznych” dla systemu hitlerowskiego,
którym groziła kara śmierci lub dożywotniego więzienia. Podobne, najcięższe
niemieckie zakłady karne, do których byli kierowani więźniowie różnych kategorii
znajdowały się na terenie Generalnego Gubernatorstwa w Nowym Wiśniczu,
Warszawie, Kielcach, Tarnowie.25
Oprócz zakładu karnego w Zamościu na uwagę zasługuje zamojska Rotunda,
w której mieściło się więzienie śledcze. „Rotunda był ściśle związana z całym
systemem terroru w mieście, przede wszystkim z gestapo, któremu placówka ta
podlegała, obozem przesiedleńczym przy ul. Piłsudskiego oraz więzieniem przy ul.
Okrzei (...) Więźniów przetrzymywano na gołej ziemi (..) Niewielki dostęp powietrza
zapewniały okratowane wąskie okienka strzelnicze, w które wepchnięto dodatkowo
drewniane kłody, uniemożliwiające ucieczkę”. 26 Po kilku dniach pobytu na Rotundzie
i przesłuchaniach na gestapo, więźniowie byli wywożeni do więzienia na Zamku
w Lublinie, skąd trafiali do obozów koncentracyjnych, albo rozstrzeliwano ich
w masowych egzekucjach. „Po dwóch latach działalności funkcja Rotundy uległa
pewnej zmianie. Dotychczasowe więzienie śledcze, szczególnie w okresie akcji
wysiedleńczo-pacyfikacyjnej Zamojszczyzny (listopad 1942 – sierpień 1943)
spełniało głównie rolę jenieckiego obozu przejściowego (...) Wypada podkreślić, że
chociaż Rotunda była głównie więzieniem śledczym i obozem przejściowym,
spełniała jednocześnie funkcję obozu zagłady. Zamordowano tam ok. 6-8 tys.
osób”.27
Więzienia były miejscem wykonywania wyroków śmierci.28 Wyroki takie
wykonywano również po przewiezieniu do więzień na terenie Rzeszy. Jak podkreśla
K. Pawlak, to jednak nie więzienia były głównym miejscem straceń Polaków.
„W więzieniu bowiem zabijano pojedyncze osoby, a zbiorowych egzekucji
21
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dokonywano poza nimi, w rożnych laskach i ustronnych miejscach. Najwięcej
egzekucji dokonano w Palmirach k. Warszawy”.29
Charakterystycznym rysem więzień w okresie okupacji była bardzo duża
rotacjawięźniów.30
3. Personel więzienny
Opisując sytuację więziennictwa w czasie II wojny światowej K. Pawlak podaje,
że „W więzieniach na ziemiach włączonych do Rzeszy zastosowano niemieckie
przepisy zarówno w sprawach organizacyjnych jak i wykonania kary. Zaangażowano
też niemiecki personel. Nie zatrudniano funkcjonariuszy polskiej przedwojennej
Straży Więziennej (...) Na terenie GG organizację administracyjno-gospodarczą
oparto na polskich przedwojennych przepisach. Utworzono nawet Zarząd Zakładów
Karnych (...) Na stanowiskach strażników w formie przymusowej zatrudniano
polskich przedwojennych funkcjonariuszy”.31 Funkcjonariusze ci byli bezwzględnie
podporządkowani niemieckiemu personelowi więziennemu, który nadzorował
i kontrolował ich pracę.32 Pomimo takich ograniczeń polscy strażnicy udzielali
pomocy uwięzionym w różnych formach: dostarczali więźniom żywność i lekarstwa
a także ułatwiali kontakt ze światem zewnętrznym. Podejmowali również współpracę
z ruchem oporu.33 Ujawnienie działalności pomocowej z reguły skutkowało wyrokiem
śmierci dla polskiego funkcjonariusza. Jak podkreśla R. Maleszyk „W trakcie służby
polscy strażnicy więzienni najczęściej zachowywali godną postawę i unikali
kolaboracji z okupantem. Wielu z nich było związanych z ruchem oporu a ich usługi
na rzecz kontaktu uwięzionych z rodzinami i komórkami kontaktowymi struktur
podziemnego państwa polskiego były wręcz nieocenione (...) Cena współpracy
z ruchem oporu była niekiedy bardzo wysoka. Wielu strażników więziennych zostało
aresztowanych i straconych przez Niemców za współpracę z więzionymi
i przynależność do organizacji konspiracyjnych”.34
Koniec 1939 r. to data ukazania się obwieszczeń władz niemieckich
nakazujących obowiązkowe stawiennictwo do pracy byłych przedwojennych
polskich urzędników administracji, sędziów, funkcjonariuszy Policji Państwowej
i Straży Więziennej. Obwieszczenia te zawierały groźbę surowych sankcji karnych
wobec osób, które uchylałyby się od zgłoszenia się do pracy. Niemcy bowiem taką
odmowę interpretowali jako poważną nielojalność, która wymagała przykładnego
ukarania przez skierowanie na przymusowe roboty do Rzeszy lub karanych obozów
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pracy na rzecz frontu. Sankcje karne mogły być kierowane również wobec rodziny,
z której jakaś osoba nie zgłosiła się do pracy.35
R. Maleszyk podaje, że „Niemcy zezwoli Polakom na prace w dotychczasowych
mundurach, ale pozbawionych orła na czapce i guzików służbowych z orzełkami.
W niektórych więzieniach zakazano również noszenia oznak stopni służbowych,
gdyż Niemcy odstąpili od jakichkolwiek awansów polskich strażników na wyższe
stopnie służbowe (...). Polscy funkcjonariusze nie mieli prawa do używania broni
i praktycznie wykonywali wyłącznie rozkazy niemieckiego dowództwa i niemieckich
żołnierzy skierowanych do ochronnego zabezpieczenia więzień”.36 Więzienia
natomiast podlegały bezpośrednio pod nadzór Gestapo lub wydziałów
sprawiedliwości utworzonych przy boku i pod zarządem szefów dystryktów, policji
i SS.37
K. Mazur opisując więzienie w Białej Podlaskiej podkreśla, że polski personel
więzienny nosił mundury według wzoru z okresu II Rzeczypospolitej, ale orzełka na
czapce zastąpił herb województwa lubelskiego, na rękawach mundurów natomiast
pojawiła się opaska z napisem „Generalgovernament”.38 Ponadto w/w Autor podaje,
że polscy funkcjonariusze nie nadzorowali transportów więźniów, zadanie to
należało do obowiązków policjantów niemieckich, ukraińskich lub polskich.39
W.M. Karpowicz zwraca uwagę, że „Przez cały okres okupacji służbę
w więzieniu mokotowskim pełniło ok. 140 strażników różnego szczebla (...)
Niemieckie władze okupacyjne przyjmując ponownie do służby polski personel
więzienny zmusiły wiosną 1940 r. formalnie do zadeklarowania posłuszeństwa
wobec władz niemieckich odbierając od każdego funkcjonariusza stosowne
przyrzeczenie poparte własnym podpisem”.40 Od lutego 1940r. w celu podniesienia
dyscypliny służbowej wśród niższych funkcjonariuszy wprowadzono obowiązek
nocnej służby oficerów Straży Więziennej a od lutego 1942r. – dyżury inspekcyjne
oficerów Straży, które były pełnione przez całą dobę.41
W literaturze podkreśla się, że sama obecność polskiego personelu
więziennego dawała więźniom poczucie bezpieczeństwa i korzystnie wpływała na
ich kondycję psychiczną.42 Zaangażowanie polskiego personelu więziennego
w działania mające pomóc więźniom potwierdza charakterystyka sytuacji więzienia
mokotowskiego podczas wojny, przedstawiona przez W.M. Karpowicza. Autor ten
zwraca uwagę, że wśród strażników po rozpoczęciu okupacji rozpoczęły działalność
organizacja konspiracyjna – Służba Zwycięstwu Polski (która utworzyła w swoich
strukturach komórkę wywiadu więziennego) oraz organizacja społeczna –
35
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Towarzystwo Opieki nad Więźniami „Patronat”.43 Komórka wywiadu więziennego
miała za zadanie pozyskać do współpracy funkcjonariuszy ze wszystkich
warszawskich więzień. „Patronat” natomiast utworzył Komisję Pomocy Więźniom,
która składała się z dwóch wydziałów. Jeden z wydziałów miał za zadanie dożywiać
więźniów i dbać o poprawę sytuacji socjalno-bytowej w więzieniach, drugi natomiast
organizował pomoc dla rodzin więźniów.44
Przykłady konspiracyjnej działalności polskiego personelu więziennego na
rzecz uwięzionych podaje także K. Czubara opisując sytuację więzienia w Zamościu:
„(...) z narażeniem życia udzielali pomocy więźniom. Dostarczali im paczki
żywnościowe od rodzin, wymieniali grypsy z najbliższymi im osobami, wypuszczali
więźniów politycznych na spacery, ułatwiali im porozumiewanie się z innymi
więźniami, informowali o wynikach toczących się śledztw. Zatrudniali więźniów
politycznych przy lekkich pracach i wcześniej powiadamiali ich o planowanych
terminach wywozu z więzienia”.45
Uczestniczenie polskiego personelu więziennego w działalności konspiracyjnej
wiązało się z dużym ryzykiem najsurowszych kar. Aby zmniejszyć
prawdopodobieństwo ujawnienia takiej działalności Zarząd Zakładów Karnych przy
współpracy z organizacjami podziemnymi stosował przeniesienia służbowe
zagrożonych funkcjonariuszy do innych jednostek. Pomimo takiej praktyki nie udało
się uniknąć aresztowań.46 Działalność konspiracyjna funkcjonariuszy pozwoliła na
opuszczenie więzień wielu osobom zaangażowanym w działalność podziemia.47
Ważnym ogniwem pomocy osobom uwięzionym był personel medyczny
więzienia. K. Czubara opisując sytuację więzienia w Zamościu w czasie okupacji
zwraca uwagę, że „Oprócz strażników, wiadomości z więzienia przekazywali do
komórki wywiadu ZWZ – AK obwodu zamojskiego także lekarze więzienni (...)
Dostarczali oni także więźniom lekarstwa, których nie było w więzieniu”.48
4. Warunki bytowe i przeludnienie więzień
Więzienia omawianego okresu były przeludnione, brakowało podstawowego
wyposażenia potrzebnego do zakwaterowania więźniów, odzieży, lekarstw.
Poza tym, więźniowie byli zmuszani do bardzo ciężkiej niewolniczej pracy.49
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„W niektórych więzieniach przeludnienie było tak duże, że osadzeni nie mogli się
położyć”.50
O przeludnieniu pisze również K. Mazur charakteryzując więzienie w Białej
Podlaskiej. Autor ten podaje, że z uwagi na ciągłe przeludnienie oraz słabe
zabezpieczenia ochronne więźniowie z Białej Podlaskiej byli przewożeni do
więzienia na Zamku w Lublinie. Tak więc więzienie w Białej Podlaskiej pełniło rolę
punktu etapowego.51 T. Radzik natomiast, charakteryzując sytuację więzienia na
Zamku w Lublinie, pisze, że „Represyjna polityka okupanta sprawiła, iż następowało
nadmierne zagęszczenie więźniów w celach (...) były grupy więźniów nieujmowane
w ewidencji, nawet kuchennej. Byli Żydzi przebywający na Zamku krótko, zanim
poddano ich eksterminacji, a także ci Polacy, którzy np. aresztowani wieczorem lub
w nocy zaledwie po kilku godzinach pobytu w więzieniu byli rozstrzeliwani”.52
Podobnie jak i w innych więzieniach, również w więzieniu na Zamku w Lublinie
miała miejsce duża rotacja więźniów. Dłuższy pobyt w więzieniu wiązał się z reguły
z przedłużającym się śledztwem, chorobą więźnia, podejmowaniem starań
z zewnątrz o jego zwolnienie lub uznaniem jego kwalifikacji zawodowych jako
wartościowych dla funkcjonowania więzienia.53
Populacja więźniów była zróżnicowana tak pod względem wiekowym,
narodowościowym, statusu społecznego jak i podziału na więźniów politycznych
i kryminalnych.54
Powszechnym zjawiskiem w warunkach przeludnienia były choroby często
o epidemicznym charakterze przenoszone przez wszy, pchły, pluskwy.55 Dodatkowo
sytuację pogarszał brak wystarczającej opieki medycznej, brak środków
czystościowych i możliwości zachowania higieny. W.M. Karpowicz opisując
więzienie mokotowskie w czasie okupacji podaje: „Gwałtowny wzrost ilości więźniów
od wiosny 1940r. niejeden raz przewyższający nawet dwukrotnie oficjalną
pojemność obiektu spowodował drastyczne pogorszenie się warunków w jakich oni
przebywali. Już w maju do komendanta dotarł pierwszy raport lekarza więziennego
o poważnych chorobach wśród więźniów spowodowanych skromnym odżywianiem
i złymi warunkami bytowania. Zapadali oni na rożnego rodzaju choroby (głównie dur
plamisty) oraz przypadłości (obrzęki na tle niedożywienia)”. 56
Zwraca uwagę szczególny sposób reakcji okupanta na sytuację przeludnienia
więzień. Taką praktykę radzenia sobie z problemem przeludnienia w warunkach
więzienia w Zamościu opisuje K. Czubara: „Gdy liczba więźniów była kilkakrotnie
większa niż przewidywano, a w pomieszczeniach więziennych nie starczało już
miejsca dla więźniów śledczych, przetrzymywano ich w obozie przesiedleńczym,
czyli tzw. Diensttelle der Umwanderzentrale, który znajdował się w pobliżu gmachu
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więzienia (...) Po zakończeniu śledztwa więźniów przekazywano z tego obozu lub
z więzienia do obozów koncentracyjnych na Majdanku lub w Oświęcimiu albo do
więzienia na Zamku w Lublinie”.57 Transporty więźniów do więzienia na Zamku
w Lublinie odbywały się pod dużą eskortą esesmanów ponieważ władze niemieckie
obawiały się odbicia więźniów.
R. Maleszyk opisując sytuację więzienia w Krasnymstawie podaje, że
„Powszechnie obowiązującą prawidłowością, ustaloną na przestrzeni pierwszego
roku funkcjonowania zakładu, stało się wprowadzenie niespotykanego dotąd
w przeszłości rygoru w zakresie warunków bytowych, warunków pracy
i egzekwowania wewnętrznej dyscypliny. Więźniowie nie mogli domagać się
jakichkolwiek praw, jak to było zagwarantowane do września 1939r.”.58 Niemniej
jednak, w porównaniu do innych więzień więzienie w Krasnymstawie było „swoistą
„oazą spokoju” połączoną z ludzkim traktowaniem więźniów”.59
W większości więzień jednak sposób traktowania więźniów nosił cechy
nieludzkiego traktowania i okrucieństwa.60 Zakuwano więźniów w kajdany. „Częstym
zjawiskiem było bicie, a niekiedy tortury i to aż do kalectwa a nawet śmierci”.61
Praktyk takich dopuszczał się niemiecki personel więzienny. K. Pawlak opisuje, że
„Więźniowie nie mieli żadnych uprawnień a tylko obowiązki. Początkowo nie mieli
żadnych kontaktów z rodzinami. Później zezwolono na pisanie jednego listu na dwa
miesiące, ale tylko na urzędowych blankietach i jedno widzenie na trzy miesiące”.62
K. Czubara opisując zamojskie więzienie zwraca uwagę, że w więzieniu
panował nadzwyczajny rygor. Nawet za niewielkie złamanie dyscypliny więźniów
spotykała kara.63 Więźniom wymierzano karę do 2 tygodni ciemnicy lub chłosty za
palenie papierosów lub wyglądanie przez okno. Podczas kary ciemnicy skazany
otrzymywał co trzeci dzień gotowane pożywienie, chłosta zaś polegała na tym, że
więźnia sprowadzano do kancelarii i bito tzw. bykowcem. Ilość uderzeń dosięgała
często stu, a nawet więcej.64 Kara osadzenia w ciemnicy (karcer) polegała na
umieszczeniu więźnia w ciasnym pomieszczeniu (1,5 m długości, 1,3m szerokości),
bez okna i naturalnego dopływu powietrza. Powietrze było doprowadzane rurą
o średnicy ok. 10cm. Więzień leżał lub stał na cementowej posadzce, brak było
jakiegokolwiek wyposażenia poza wiadrem na ekskrementy.65
Podobnie wyglądało karanie dyscyplinarne w więzieniu na Zamku w Lublinie.
Naruszenie więziennego regulaminu oznaczało surowe kary. Już podczas
przyjmowania do więzienia i zdawania rzeczy do depozytu bito tych więźniów, którzy
starali się coś ukryć. Ze szczególną brutalnością traktowano Żydów. Bardzo
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dolegliwą karą był karcer czyli ciemnica, gdzie kilkudniowy pobyt wyczerpywał
fizycznie i psychicznie więźnia. T. Radzik zwraca jednak uwagę, że strażnicy Polacy
starali się unikać wymierzania więźniom kar, o ile to było możliwie.66
Opisując traktowanie więźniów w zamojskiej Rotundzie K. Czubara podaje, że
„Wokół dziedzińca esesmani urządzili „bieżnię” dla więźniów. Wszystkim nowo
przybyłym kazano ją okrążyć kilka razy, a kiedy biegali, lżono ich, popychano i bito
wiklinowymi kijami. Prowadzono z więźniami musztrę, ustawiano na baczność,
wydawano komendy: „spocznij”, „padnij”, „wstań” itp. Niektórzy, szczególnie starsi
wiekiem lub chorzy więźniowie nie wytrzymywali trudów tych ćwiczeń”.67
Przykład szczególnie wyszukanych tortur podaje również M. Pietrzak opisując
więzienie w Radogoszczy. Według podanego przez w/w Autora opisu, formą
wyszukanego szykanowania więźniów były nieustanne apele, stanowiące okazję do
zbiorowego bicia więźniów, zwłaszcza w ramach tzw. maneżu. „Maneżem”
nazywano teren ogrodzony drutem kolczastym, na który wprowadzano grupy
więźniów i bito. Czasami na teren ten wysypywano rozpalony żużel z kotłowni,
więźniów zmuszano do zdejmowania koszul i obuwia a następnie do biegania oraz
czołgania się po rozpalonym żużlu.68 Inną formą tortur praktykowaną w więzieniu
w Radogoszczy było tzw. „mycie nóg” czy „beczka”. Ta pierwsza forma polegała na
tym, że do koryta z wodą wsypywana była soda a więzień był zmuszany aby tym
roztworem i szczotką ryżową szorować nogi aż do zdarcia skóry. „Beczka” natomiast
to bicie więźnia po uprzednim zanurzeniu jego głowy w beczce z wodą.69
T. Radzik opisując więzienie na Zamku w Lublinie podaje, że pewną formą
szykanowania więźniów było umieszczanie w jednej celi więźniów kryminalnych
i politycznych. Jej celem było psychiczne złamanie więźniów politycznych.70 Tylko
na początku okupacji w więzieniu na zamku w Lublinie więźniowie polityczni
oddzieleni byli od więźniów kryminalnych.71
Jak podaje K. Czubara, „Więźniów politycznych skazanych na karę śmierci albo
skierowanych na śmierć bez wyroku wywożono z więzienia lub z obozu
przesiedleńczego do lasku pod Sitańcem, odległego o ok. 5 km. od Zamościa albo
na Rotundę”.72 Ponadto wielu więźniów przywiezionych z więzienia w Zamościu
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ginęło podczas publicznych egzekucji dokonywanych jako formę odwetu za akcje
partyzanckie.73
5. Praca więźniów
W omawianym okresie w sposób szczególny organizowano także pracę
więźniów. W.M. Karpowicz charakteryzując więzienie mokotowskie w okresie
okupacji zwraca uwagę, że pomimo fizycznego wyniszczenia więźniów
spowodowanego złymi warunkami socjalno-bytowymi i niewystarczającą opieką
medyczną, więźniowie pracowali w kilku warsztatach więziennych m.in. w papierni.
Taka sytuacja wynikała z zapotrzebowania na tanią siłę roboczą. ”Oprócz
zatrudnienia wewnętrznego, wykonywali prace na terenie miasta, oraz w szeregu
firmach, m.in. w fabryce Schultza oraz Fabryce Parowozów „Deport” przy ulicy
Kolejowej 57. Nadzorowaniem więźniów przy pracy na zewnątrz zajmowało się
zazwyczaj kilku strażników z kierującym nimi przodownikiem”.74
R. Maleszyk opisując więzienie w Krasnymstawie zwraca uwagę, że
pragmatyczne podejście Niemców w kwestii znajdowania środków na finansowanie
więzienia doprowadziło do odtworzenia przedwojennego działu pracy. „Od wiosny
1940 r. przystąpiono też do uprawy parceli ziemskich dzierżawionych dotychczas
przez więzienie w Krasnymstawie. Spośród więźniów wyselekcjonowano 30-40
osobową grupę skazanych, którą podzielono na podgrupy i w zależności od potrzeb
pod nadzorem strażników, kierowano do pracy. Wewnątrz jednostki pracowali
głównie więźniowie śledczy oraz karni, na których wyjście poza teren jednostki nie
wyraził zgody komendant. Podobnie jak przed wojną podjęto hodowlę świń, do
zakładu sprowadzono też konie wykorzystywane do prac w polu, na łąkach
i w ogrodzie. W ograniczonym zakresie ruszyła także hodowla jedwabników”.75
Praca więźniów miała obowiązkowy charakter i nie wiązała się z żadnymi
gratyfikacjami finansowymi oprócz możliwości otrzymania dodatku żywieniowego.
Szczególnie surowo karano odmowę pracy przez więźnia.76 Więzień taki był z reguły
przewożony do innego więzienia, gdzie wymierzano mu surowsze sankcje.77
Praca więźnia organizowana poza murami mogła być rozpatrywana
w kontekście pewnych zalet. Dawała możliwość otrzymania zwiększonej normy
żywieniowej, czasami również kontaktu z rodziną, była także sposobnością do
palenia tytoniu.78
T. Radzik charakteryzując wojenny okres więzienia na Zamku w Lublinie
wskazuje, że nieliczni więźniowie zabierani byli do pracy w mieście. Część więźniów
tzw. funkcyjnych miała inny niż pozostali więźniowie rozkład dnia. „Umieszczani byli
w osobnych, lepiej wyposażonych celach. Wstawali wcześniej, a śniadanie
spożywali już w miejscu pracy w więziennych stajniach, pralni, kuchni, piekarni
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itp.”.79 Więźniowie pracowali w więziennych warsztatach (w stolarni, warsztacie
elektrycznym, szklarskim, ślusarskim, tapicerskim, szewskim), więźniarki zajmowały
się przędzeniem wełny i wyrabianiem z niej odzieży, zajmowano się również
hodowlą jedwabników.80 Tak jak w przypadku innych więzień, zaletą skierowania do
prac w więzieniu na Zamku w Lublinie była większa możliwość wychodzenia z celi
(lub mieszkania w innych celach), lepszy kontakt ze światem wolnościowym oraz
większa sposobność na otrzymanie dodatkowej żywności.81 Szczególnie atrakcyjna
była praca poza więzieniem. Więźniowie byli kierowani do prac polowych (kopania
ziemniaków czy buraków), prac budowlano-porządkowych (np. budowali schrony).
„Dwóch masarzy doprowadzano do miasta do pracy przy produkcji wędlin. Kilku
szoferów pracowało na potrzeby zarówno więzienia, jak i gestapo (...)” 82. Więźniowie
byli również wykorzystywani do kopania dołów cmentarnych.83
Zysk jaki przynosiła praca więźniów tylko w pewnej części był przeznaczony na
potrzeby więzień. W pozostałym zakresie odprowadzany był na potrzeby Rzeszy
zgodnie z zasadą „tereny okupowane pracują na siebie i na potrzeby walczącej
armii”.84 Podkreśla się w literaturze, że „Życie skazanego miało dla Niemców tylko
taką wartość, jaka była jego zdolność i wydajność w pracy”.85
6. Ucieczki więźniów
Niezgoda na decyzje sądowe okupanta, niemożność pogodzenia się z losami
pozostawionych rodzin oraz fatalne warunki bytowe skutkowały ucieczkami
więźniów. Jak podaje K. Czubara, z więzienia w Zamościu więźniowie uciekali
w czasie okupacji hitlerowskiej wiele razy. Miały też miejsce ucieczki zbiorowe.86
Nierzadkie były również przypadki ucieczek więźniów z miejsc pracy. Były one
karane przetransportowaniem do obozu koncentracyjnego oraz śmiercią.87
Organizowane były także akcje odbijania więźniów. „Małe więzienia często
rozbijano i uwalniano osadzonych (...) Odbijano też więźniów z transportów”.88
Przykładem udanej akcji jest uwolnienie więźniów z więzienia w Krasnymstawie
w 1943 r. przez oddział Batalionów Chłopskich,89 czy też zakończone powodzeniem
akcje odbijania więźniów w Białej Podlaskiej.90

T. Radzik, Więzienie na Zamku Lubelskim w latach 1939-1944 (w:) T. Radzik (red.): Z dziejów więzienia
w Lublinie, loc.cit., s. 157
80
Ibidem, s. 159
81
Loc.cit.
82
T. Radzik, Więzienie na Zamku Lubelskim w latach 1939-1944 (w:) T. Radzik (red.): Z dziejów więzienia
w Lublinie, op.cit., s. 160
83
Loc.cit.
84
R. Maleszyk, Więzienie w Krasnymstawie w latach 1906-1989 (w:) R. Maleszyk (red.): Więzienie
w Krasnymstawie i w Zamościu w latach 1906-2006, op.cit., s. 85
85
Ibidem, s. 86
86
K. Czubara, Więzienie w Zamościu jako ośrodek terroru w okresie II wojny światowej oraz w pierwszej
dekadzie PRL (1939-1954) (w:) R. Maleszyk (red.): Więzienie w Krasnymstawie i w Zamościu w latach
1906-2006, op.cit., s. 193-194
87
Por. R. Maleszyk, Więzienie w Krasnymstawie w latach 1906-1989 (w:) R. Maleszyk (red.): Więzienie
w Krasnymstawie i w Zamościu w latach 1906-2006, op.cit., s. 85
88
K. Pawlak, Za kratami więzień i drutami obozów (Zarys dziejów więziennictwa w Polsce), op.cit., s. 81
89
R. Maleszyk, Więzienie w Krasnymstawie w latach 1906-1989 (w:) R. Maleszyk (red.): Więzienie
w Krasnymstawie i w Zamościu w latach 1906-2006, op.cit., s. 89-90
90
K. Mazur, Z więzienia na Prostą (w:) „Forum Penitencjarne”. 2008, Nr 11, op.cit., s. 19
79

265
____________________________________________________________________

Z oczywistych powodów władze okupacyjne represyjnie reagowały na tak
spektakularne przejawy niesubordynacji więźniów. Formą odwetowego
postępowania okupanta wobec udanych akcji uwolnienia i ucieczek więźniów,
oprócz przeprowadzania drobiazgowych śledztw, było organizowanie obław na
partyzantów, co miało doprowadzić do ujawnienia nazwisk osób uczestniczących
w akcjach odbicia więźniów lub w inny sposób pomagających im w ucieczce.91
Władze okupacyjne podejmowały również inne działania, których celem było
zapobieżenie ucieczkom więźniów – starały się wzmocnić zabezpieczenia
techniczne więzień oraz liczebność personelu ochronnego. Opisując w tym zakresie
sytuację więzienia w Krasnymstawie, R. Maleszyk podaje, że „Celem zapobieżenia
kolejnym ucieczkom, Niemcy zamontowali w obiekcie dodatkowe zabezpieczenia.
Na murze stanowiącym ogrodzenie zewnętrzne pojawiły się reflektory oświetlające
teren wokół budynku koszarowego, a w drzwiach przejściowych z budynku na pola
spacerowe zamontowano solidniejsze kraty. Wkrótce też jednostka otrzymała dwa
przeszkolone psy”.92
Sytuacja więziennictwa w okresie II wojny światowej i przebywających
w więzieniach osadzonych pozostawała w ścisłym związku z sytuacją polityczną
i ekonomiczną okupowanego państwa. Postępowanie wobec więźniów, zarówno
kryminalnych jak i politycznych stanowiło wyraz decyzji władz okupacyjnych na
zajmowanych terenach.
Streszczenie
Publikacja pt. „Polskie więziennictwo w latach 1939-1945” przedstawia
problematykę polskiego więziennictwa w okresie drugiej wojny światowej, przy
uwzględnieniu
charakterystyki
następujących
zagadnień:
uwarunkowań
politycznych, podstaw normatywnych oraz organizacyjno-funkcjonalnych
więziennictwa.
W ramach analizy zostało omówione: przejmowanie więzień przez władze
okupacyjne, stan więzień, zróżnicowanie więzień pod względem ich przeznaczenia
oraz warunki socjalno-bytowe więzień. Ponadto, problematyka opracowania dotyczy
personelu więziennego oraz sposobu postępowania z więźniami: ich praw
i obowiązków m.in. w zakresie organizacji pracy, dostępu do opieki medycznej,
kontaktów ze światem zewnętrznym. Oddzielne miejsce w opracowaniu zajmuje
problem przeludnienia więzień oraz ucieczek więźniów.
Słowa klucze: więziennictwo, więzień
Summary
The publication entitled „Polish prison system in years 1939-1945” presents the
problems of the Polish prison system during the Second World War, including
characteristics of the following: political conditionings, normative, organizational
and functional basis of the prison system.
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The analysis has been discussed taking over prisoner by the occupation
authorities, state prisons, prisoner diversity in terms of their purpose and the
conditions of social prisons.
In addition, the issue concerns the development of prison staff and the
treatment of prisoners: their rights nad responsibilities, among others, in the
organization of work, access to medical care, contacts with the outside world.
Separate place in the development is the problem of prison overcrowding
and escapes.
Key words: prison system, prison
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Weronika BEDNARCZYK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
RATOWNICTWO TAKTYCZNE
Wstęp
Pierwowzorem ratownictwa taktycznego była niewątpliwie medycyna
wojskowa, która stanowiła o najbardziej zaawansowanym systemie globalnym
będącym uzupełnieniem działań strategicznych i taktycznych. Wszelako rozumiane
funkcjonowanie w zamyśle wojskowości są niezbędne dla ratownictwa medycznego,
jednak wiodącą nauką w tym pojęciu jest przede wszystkim medycyna.
Doświadczenia zbierane w działaniu ratownictwa medycznego oraz wiele innych
czynników wymusiło, by powstała nowa gałąź medycyny wojskowej – ratownictwo
taktyczne. Te czynniki to: licznie występujące lokalne zagrożenia, wnioski
z przeprowadzonych działań operacyjnych w różnych warunkach terenowych,
a także trudności z związane z ewakuacją żołnierzy. Jednym z najbardziej
rozwiniętych systemów ratownictwa taktycznego i pola walki jest armia Stanów
Zjednoczonych, która próbowała wprowadzać początkowo udoskonalenia
uzbrojenia i uposażenia indywidualnego żołnierza, jednak te nie były jednolite
z innymi zagranicznymi zmianami w tym zakresie, nie tworzyły one systemu.
Pierwsze działania w kwestii TCCC (Tactical Combat Casualty Care) podjęto już
w Wietnamie. Kolejne operacje wojskowe, w których czynny udział brała
amerykańska armia (Grenada, Panama, Operacja Desert Storm) wzbogacały
medyków o doświadczenia wojenno-medyczne, ale nie wnosiły one znaczących
zmian w ówczesny system TCCC. Bitwa o Mogadiszu okazała się momentem
przełomowym dla ratownictwa wojskowego. Działania podejmowane tam wówczas
22 sierpnia-13 października 1993 r. (Operacja Gothic Serpent) pochłonęła życie 18
żołnierzy USA, 73 zostało rannych. Wnioskowanie z tych operacji, a także
zaangażowanie dowództwa US Army oraz Stowarzyszenia Chirurgów Wojskowych
USA dało początek wielkim zmianom w medycynie wojskowej. Owocem tych
rozmów był dodatek naukowy do magazynu „Military Medicine”. Jego tytuł brzmiał:
„Tactical Combat Casualty Care in Special Operations”, w którym zawarte były
informacje dotyczących umownych stref zagrożenia wyznaczające poziom i tryb
udzielanej pomocy:
 Strefa I – samoratowanie siebie (self aid);
 Strefa II – pomoc koleżeńska na polu bitwy (buddy aid);
 Strefa III – ewakuacja medyczna (medical evacuation).1
Wtedy też udoskonalono bardzo sprzęt i wyposażenie medyczne żołnierzy
PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) oraz stworzono nowe wytyczne działań
medyków w w/w strefach. Reformy w zakresie ratownictwa taktycznego rozpoczęły
się od samego zdefiniowania pojęcia. Uprzednio tylko medyk zobowiązany był do
udzielania pomocy rannym, od tej pory, gdy zespół Butlera określił znaczenie
ratownictwa taktycznego, pierwszym, który podejmuje akcje ratowniczą i co
najważniejsze, który bierze odpowiedzialność za swoje życie – jest sam ranny.
Rewolucyjne stwierdzenia skutkowały kolejną, być może banalną, ale jakże
1
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innowacyjną tezą – Im lepiej wyszkolony żołnierz (w kwestiach samoratownia), tym
ma większe szanse na przeżycie. Te zmiany dokonały się już w roku 1996, jednak
w Polsce system TCCC można było dopiero obserwować od roku 2007 r., kiedy to
firma HSS International Inc. rozpoczęła swoje szkolenia na bazie systemu
wdrażanego już na co dzień w armii USA. Wówczas, jedną z pierwszych
przeszkolonych jednostek okazała się przodująca w Polsce jednostka JW. 2305
GROM., w późniejszym czasie system TCCC stał się nieodłącznym elementem
szkoleń ćwiczeń wszystkich jednostek wojskowych w Polsce, a ich efekty można
było obserwować w działaniach wojennych w Iraku i w Afganistanie. 2
Definicja i etymologia
Ratownictwo taktyczne zatem, to zespół czynności podejmowanych w celu
niesienia pomocy poszkodowanym na polu walki oraz w warunkach zagrażających
pośrednio lub bezpośrednio ratownikom i poszkodowanym. Działanie te
podejmowane są w sytuacjach zagrożenia życia, jednak nie są one zgodne
z wytycznymi postępowania ratownictwa cywilnego. Wytyczono także trzy główne
cele ratownictwa taktycznego, które stały się niejako misją tego pojęcia: ratowanie
poszkodowanego, ochrona pacjenta przed kolejnymi obrażeniami i uzyskanie
możliwości kontynuacji prowadzenia misji.
Doświadczenia zdobyte na polu walki w zakresie ratownictwa taktycznego
okazały się bazą informacji, z których wyciągnięto należyte wnioski. Przestudiowanie
przyczyn śmierci żołnierzy w warunkach bojowych przez płk Ronalda Bellamy
okazała się panaceum, które bardzo udoskonaliło system TCCC. Z przedstawionych
badań wynika, że najczęściej żołnierze doznają ran kończyn, ran potem klatki
piersiowej, następnie głowy i szyi, finalnie innych okolic ciała. 3
Rysunek nr 1: urazy poniesione przez żołnierzy na polu walki (badania
R. Belammy)

Żródło: M. Czerwiński M., P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa,
2014, s. 14-16
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Inne wyniki badań przeprowadzonwe na żołnierzach stacjonujących w Iraku
i Afganistanie z Polskiego Kontyngentu Wojskowego obrazują, że najwięcej obrażeń
żołnierzy dotyczy układu oddechowego (ok. 25% i ok. 62%), skóry (ok. 23% i 55%),
urazów niebojowe (18% i ok. 40%) oraz układu pokarmowego (ok. 8,5% i ok. 33%).
Wśród badanych zdecydowanie dominował jednak charakter urazowy
poszkodowanych (47% badanych). 4
Wspomniane zostało już, że niezbędnym do określena innowacyjnych zmian
dotyczących szkoleń żołnierzy w postepowaniu przedszpitalnym okazało się
wnioskowanie z doświadczeń wojenych w zakresie medycznym. Akcją przykładową
była operacja Gothic Serpent w roku 1993 rozgrywająca się na terenie
zurbanizowanym, w której ewidentnie wykazano, że wcześninej określone zasady
taktyki wojennej i ratowniczej nie spełniły swojej funkcji. Zabezpieczenie medyczne
w sytuacji pola walki zawęża się do: wyznaczenia miejsc gromadzenia
i umieszczania rannych, tworzenie planów ewakuacyjnych poszkodowanych,
zaplanowanie leczenia chorego, po powrocie do stanu zdrowia, powrót żołnierza na
pole walki. Paździenikowe wydarzenia zaskoczyły dowódców. Nie przewidziano
bowiem, przedłużonych działań przeciwko somalijskim bojownikom oraz ewakuacji
w warunkach miejskich pododdziałów do wraków helikopterów. Cała akcja miała
miejsce w zniszczonym mieście wśród wrogo nastawionych do żołnierzy
tamtejszych mieszkańców. Umieszczanie poszkodowanych nastepowało
w miesjcach możliwych do tych celów, niekoniecznie w miesjcach do tego
wyznaczonych przez ratowników medycznych, co znacznie utrudniało współpracę
słuzb ratowniczych. Niezaprzeczalnym pozostaje fakt, że wojskowi ratownicy byli
doskonale wyszkoleni, by podejmować czynności medyczne, jednak zawiódł sposób
segregacji chorych. Do jednego bowiem, miejsca trafiali poszkodowani z cięzkimi
obrażeniami ciała oraz ci, którzy wymagali odroczonej pomocy medycznej. Mnogość
poszkodowanych znacznie wydłużyła czas udzielanej pomocy. Każdy
poszkodowany miał zakładane wkłucie dożylne w razie potrzeby przetaczania
płynów infyzyjnych w myśl zasady TKO (To Keep Open). Niestety po pewnym czasie
zaczęło brakować płynów do przetoczeń dożylnych dla pacjentów, którzy po czasie
trafili do miejsca zbiórki poszkodowanych z powodu hipotermii czy zasłabnięcia. 5
Drugą przykładową akcją były wydarzenia z North Holywood Shootout z roku
1997, gdzie miała miesjce strzelanina pomiedzy dwoma podmiotami biorącymi
udział w napadzie na bank (Larry E. Phillips oraz Jr. i E. D. Matasareanu). Policja
z trudem próbowała odpierać atak, jednak napastnicy mieli przewagę, przede
wszystkim w sferze posiadanej amunicji. Wszystko działo się również w centrum
miasta, co utruniało akcje ratowniczą. Od tamtej pory, element TCCC pozostał na
stałe włączony do kanionu tematyki szkoleń ratowniczych. Dalsze nagłe sytuacje,
które wystepowały w świecie współczesnym, w tym liczne ataki terrorystyczne,
a także inne akty terroru z udziałem aktywnych strzelców (active shooter) wzbogaciły
wiedzę analityków TCCC. Od czasów II wojny światowej działania ratowników
medycznych w przypadku zdarzeń masowych ograniczało się jedynie do wypadków
masowych, nie do sytuacji, gdzie trzeba wykorzystać elementy taktyki wojennej.
Zatem, ratownictwo taktyczne finalnie możemy zdefiniować jako działanie według
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niezbędnych elementów i procedur ratownictwa medycznego i technik ratownictwa
mające na celu uratownie jak największej liczby osób poszkodowanych
w zdarzeniu.6
Szkolenia i wyposażenie żołnierzy w TCCC
Najważniejszym elementem działań profilaktycznych jest prowadzenie dużej
liczby szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego i taktyki zdarzeń medycznych na
polu walki. W tym celu tworzone są różnorodne scenariusze, w których
poszkodowani doznają różnych obrażeń ciała. Zasadniczo, szkolenia udzielania
samopomocy przez żołnierzy polegają na pierwszej pomocy przy urazach opisanych
powyżej, z uwzględnieniem również postepowania w stanach: oparzeń, hipotermii
(ochrona przed wychłodzeniem), radzenia sobie z bólem, resuscytacji płynowej oraz
wszelako rozumiane działanie majace na celu redukcję czynników zwiekszające
możliwość rozwoju infekcji.
Zdarzenia mnogie, w których liczba poszkodowanych rośnie skutkują
trudnościami w dalszym prowadzeniu działań taktycznych. Wówczas, sytuacja
będzie wymagała wyłącznie opracowania ewakuacji poszkodowanych z miejsc
niebezpiecznych i działania o charakterze defensywnym. Szkolenia muszą zatem,
zawierać możliwość uczestnictwa w akcjach ratowników medycznych, choć do stref
niezbezpiecznych nie mają oni wstępu bez odpowiedniego przeszkolenia z uwagi
na ich bezpieczeńśtwo. Należy także zaznaczyć, że wyznacza się ratownika
medycznego odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji medycznej
w awangardowym systemie ID Digital, w której ratownik ma ze sobą paltopa
i w sposób elektroniczny nanosi wszelakie zmiany na bieżąco. Ma on również
dostęp, zarówno do danych pacjenta, jak i do opisu jego stanu zdrowia. Głównym
aspektem działań każdego żołnierza jest odpowiednie nawodnienie
poszkodowanego według właściwego schematu, w przypadku osoby dorosłej jest to
2000 ml lub 2500 ml płynów na dobę w zależności od płci (kobiety, mężczyźni).
Profilaktyka nakłada również na żołnierza odpowiednie oprzyrządowanie i noszenie
środków ochrony osobistej, w tym różnego rodzaju kamizelek i hełmów ochronnych. 7
Wyposażenie żołnierza w środki medyczne winno zawierać: stazę taktyczną,
opatrunki i środki hemostatyczne. Ponadto, każdy uczestnik pola walki jest
zaopatrzony w indywidualny pakiet medyczny (IPMed, IFAK), w którym powinien
znaleść się: opatrunek indywidualny, rurka nosowo-gardłowa, igła używana do
odbarczenia odmy oraz dodatkowa staza. Pakiet ten może być uzupełniony również
o: pisak, rolowaną gazę, opaskę elastyczną, bądź inny opatrunek hemostatyczny,
ampułki soli fizjologicznej 0,9% NaCl o pojemności 10 ml do szybkiego przemycia
ran. Rzadko się zdarza, ale dopuszcza się taką sytuację, by żołnierz zaopatrzony
był także w gotową do użycia ampułkostrzykawkę z morfiną w celu radzenia sobie
z bólem powstałym w wyniku odniesieonych obrażeń. 8

6

Ibidem, s. 18-19
Ibidem, s. 20-24
8
Ibidem, s. 27-39
7
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Schemat nr 1: wyposażenie plecaka ratowniczego
Sprzęt pomocniczy: nożyczki, latarka, marker,
karty segregacyjne (TRIAGE), zestaw do wkłuć
dożylnych i podaży płynów infuzyjnych, chusta
trójkątna, światła chemiczne.

Zestaw ochrona przed wychłodzeniem:
koc ratowniczy, pakiety chemiczne grzewcze.
Zestaw krwawienia: stazy taktyczne, opatrunki
małe, duże
i średnie, gazy, opaski elastyczne, plaster
z gaża i bez gazy, środki hemostatyczne.
Zestaw niedrożność dróg oddechowych: rurka
krtaniowa i nosowo-gardłowa, maseczka do
wentylacji, zestaw do odbarczania odmy prężnej
i zestaw do alternatywnego udrażniania dróg
oddechowych.

PLECAK
RATOWNIKA

Zestaw unieruchomienia: szyny, kołnierz
ortopedyczny, urządzenie służące
do stabilizacji miednicy.
Zestaw oparzenia: opatrunki
na oparzenia różnej wielkości
Źródło: M. Czerwiński, P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa
2014, s. 27-39

Segregacja w TRIAGE
Naistotniejszym elementem działań wojennych w zakresie efektywnej pomocy
poszkodowanym jest właściwy sposób segregacji rannych. W tym celu stworzono
ujedolicony system triagowania poszkodowanych. System TRAIGE to proces
wyznaczania priorytetów zaopatrywania poszkodowanych i ich transportu
odpowiednio do stanu ich zdrowia w celu niesienia pomocy jak największej liczbie
poszkodowanych. Najpopularniejszym sposobem na triage pacjentów jest system
START (Simple triage and rapid treatment), w którym poszkodowanym nadawane
są kolory pilności (czerwony, żółty, zielony, czarny) w zależności od ich stanu
zdrowia.9

9

Ibidem, s. 39
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Rysunek nr 2: schemat postępowania TRIAGE

Źródło: M. Czerwiński, P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa,
2014, s. 208

Genezy takich działań można dopatrywać się już w starożytności. W Grecji oraz
w Ryzmie Cazar zatrudniał lekarzy polowych, którzy zajmowali się rannymi
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po ówczesnym przetransportowaniu ich z pola wlaki. Trzeba jednak zaznaczyć,
że starożytna wiedza medyczna nie była doskonała, a specjalistyczne środki
medyczne były wówczas niedostepne, co powodowało wysoką śmiertelność
rannych (80%). Już wtedy można było mówić o stosowaniu prowizorycznego triagu
poszkodowanych na polu walki. Szpitalami były valentudinaria, znajdujący swoje
miejsce w obozowiskach legionów rzymskich. Średniowieze natomaist obfitowało
w pomoc medyczną oferowaną przez zakonników – głównie jannitów i cysterów.
Mieli oni zadanie udzielanie pomocy medycznej, ale też duchowego wsparcia
psychicznego rannym.10 Pierwszy stystem triagu oraz system działań
przedszpitalnych datuje się na 1797 rok. Wtedy bowiem, Baron Dominique – Jean
Larrey, lekarz Napoleona skontruował lekki pojazd zaprzęgnięty końmi pozwalający
na transport poszkodowanych i dotarcie do rannych chirurga wraz z niezbędnym
sprzętem medycznym.11 Przez szereg lat ratownictwo medyczne ewaluowało, by na
przełomie XIX i XX wieku przyjęło formę strukturalną. Bagaż II wojny światowej był
bardzo pomocny dla udoskonalenia systemu ratownictwa, transportu
poszkodowanych, leczenia rannych podczas wojny. Dojrzałość działań pola walki
pokazało Powstanie Warszawskie, których szefem był płk dr Leon Strehl. Pomoc
nieśli studenci medycyny oraz dziewczęta z Warszawskiej Choragwi Pogotowia
Harcerek. Wiele z tych działań miały charakter konspiracyjny. Przewidywalnie
w działaniach wzięło udział około 3000 osób służby zdrowia, co dowodzi
niesamowitej mobilizacji sił i środków.12
Strefy TCCC
W każdej strefie działanie w zakresie bezpieczeństwa poszkodowanych będzie
zaplanowane nieco inczej. W sytuacji wystąpienia kontaktu ogniowego (strefa I –
pod ostrzałem – Care Under Fire), pierwszym działaniem jest odparcie ataku, czyli
odpowiedź ogniowa i zajęcie stanowisk ogniowych. W razie, gdy ktoś zostanie
poszkodowany należy podjąć próby nawiązania z tą osobą kontaktu głosowego i/lub
wzrokowego. Wówczas prioryrtetem jest skierowanie poszkodowanego w kierunku
zasłony, tak, by był on w stanie udzielić sobie samopomocy. Jeśli jest to niemożliwe,
trzeba podjąć wszystkie działania dążące do tego, by pomóc w przetransportowaniu
poszkodowanego jak najbliżej zasłony, a przezde wszytskim, by umożliwić wyjście
żołnierza ze strefy oddziaływania ogniowego przeciwnika. Pierwsza pomoc polega
na zachowaniu drożności dróg oddechowych. Zasadniczo jednak najważniejszym
jest jak najszybszy transport poszkodowanego do strefy bezpieczenej (TCCC II –
Tactical Field Care). Wszystkie następne działania, takie, jak: tamowanie
krwotoków, zachowania drożności dróg oddechowych, zakładanie stazy węzłowej,
opatrunki i inne, wykonywane winny być w miejscu bezpiecznym, tj. w strefie II
TCCC. W zakresie funkcji oddychania pierwszymi działaniami, jakie należy podjąć
to sprawdzenie i zachowanie drożności dróg oddechowych. Można to zrobić za
pomocą rekoczynu broda – żuchwa lub manewru wysunięcia żuchwy, jeśli
podejrzewamy ciężki uraz kręgosłupa odcinka szyjnego, głowy lub za pomocą
użycia rurki nosowo-gardłowej. Można też w tym celu ułożyć pacjenta w pozycji
bezpieczenej, co jednak jest uzależnione od jego ogólnego stanu zdrowia i rodzajów
E. Ćwik, K. Seliga, Wojskowe ratownictwo medyczne na przestrzeni wieków (w:) „Zeszyty Doktoranckie
WBN”. 2012, nr 2 (3), s. 205
11
Ibidem, s. 206
12
Ibidem, s. 211
10
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oraz ciężkości doznanych urazów. W sytuacji, gdy niewydolność oddechowa nasila
się należy rozważyć, czy u pacjenta rozwija się odma prężna, którą trzeba
koniecznie odbarczyć (nakłucie drugiej przestrzeni międzyżebrowej). Ważne jest, by
utrzymywać stałe monitorowanie pacjenta z urazami głowy, szyi i klatki piersiowej,
w szczególności saturacji (wysycenia krwi tlenem – SpO2).13
W strefie II TCCC zaopatruje się wszelkie urazy, także krwotoki. Staza
taktyczna jest sprawdzonym i niezawodnym sposobem na zahamowanie krwawień
zewnętrznym zapobiegające przez utratą dużej ilości krwi krążącej
poszkodowanego. Innym sposobem zabezpieczenia jest wykonanie opatrunków
uciskowych, gdy nie można założyć stazy taktycznej lub, gdy czas ewakuacji będzie
dłuższy niż dwie godziny (może wystapić powolna martwica uciśniętych tkanek). Po
każdym założeniu stazy należy dokonywać kontroli rany krwawiącej i tkanek
znajdujących się w bezpośredniej okolicy rany. Kontrolą należy również objąć
obecność i napięcie tętna na kończynach, na których została założona staza. Istotne
jest także uzyskanie dostępu dożylnego w celu umożliwienia podawania leków
dożylnych oraz płynów infuzyjnych. Agresywne przetaczanie płynów infyzujnych
następuje w szczególnych sytuacjach, gdy podejrzewamy, że poszkodowany
zajduje się w stanie wstrząsu hipowolemicznego. Stan ten rozpoznajemy, gdy
występują: zaburzenia świadomości niewynikające z urazów głowy, zaburzenia lub
braku tętna na obwodzie, niskie wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz obserwacje
w kierunku nadmiernej utraty krwi krążacej spowodowanej obfitym krwawieniem lub
podejrzeniem krwawienia wewnętrznego w wyniku urazów wewnętrznych (np. urazu
brzucha lub miednicy, klatki piersiowej – urazy tępe lub penetrujące). Wówczas,
zalecane jest przetaczanie płynów izotonicznych lub hipertonicznych w różnych
stężeniach (6% lub 10%), pamiętając, że płyny te uzupełniają łożysko naczyniowe,
ale nie zastepują krwi krążącej – nie mają zdolności przenoszenia tlenu, jaką to
funkcję spełnia hemoglobina wchodząca w skład krwi. Istotnym jest, by pamiętać
o działaniu zapobiegającym wystapieniu zjawiska hipotermii u poszkodowanego
oraz o działaniu uśmieżającym ból:
 u poszkodowanych, którzy nie mają możliwości dostępu do żył obwodowych
podaje się pochodne fentanulu (OTFC), wchłanianego przez ślinę między
policzkiem a dziąsłem lub ketaminy domięśniowo lub donosowo;
 w przypadku, gdy możliwa jest podaż dożylna leków, podaje się morfinę,
ketaminę lub prometazynę.
W sytuacji, gdy poszkodowany doznał urazów, którym towarzyszą otwarte rany
zaleca się podanie antybiotyku (doustnie lub dożylnie).
W przypadku oparzeń ciała, rany oparzeniowe pokrywa się suchymi jałowymi
opatrunkami, równocześnie prowadząc resuscytację płynową. Dodatkowo stosuje
się antybiotykoterapię oraz działanie przeciwbólowe.
Skrajną, choć często spotykaną sytuacją na polu walki jest nagłe zatrzymanie
krążenia. Podjęcie resyscytacji krążeniowo-oddechowej powinno być uprzedzone
oceną stanu pacjenta ściśle związaną z triagem, a także oceną efektywności
potencjalnie podjetych działań. Jeśli poszkodowany doznał urazu w wyniku blast
injury (wybuchu), a posiada oznaki zatrzymania krążenia (brak oddechu po
udrożnieniu dróg oddechowych, brak tętna) – jest pacjentem niereanimacyjnym,
ponieważ szanse powodzenia resucytacji krążeniowo oddechowej (RKO)
13

M. Czerwiński, P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa, 2014, s. 40-52
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w warunkach polowych są znikome. Cały pododdział mógłby ucierpieć na
zaangażowaniu w RKO poszkodowanego, który prawdopodobnie i tak nie miałby
szans przeżycia.14
Ewakuacja (TCCC III) jest jednym z ważniejszym elementów działań
taktycznych. Przez ogólnie pojętą ewakuację taktyczną rozumie się
przetransportowanie poszkodowanego z miejsca prowadzonych walk do
wyznaczonego szpitala polowego i wszystkie czynności, które są z nią związane.
Wyróżniamy dwa rodzaje ewakuacji taktycznej:
 Ewakuację poszkodowanego (CASEVAC) – są to działania prowadzone na
polu walki przez ratowników niemedycznych – ratowników i żołnierzy;
 Ewakuację medyczną (MEDVAC) – są to działania podejmowane przez
ratowników medycznych na polu walki.15
Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła definicję szpitala polowego, który
jest niezbędny w każdych akcjach ratowniczych, gdzie wyznaczone jest miejsce
ewakuacji poszkodowanych z pola walki. Jednostka ratownicza szpitala polowego
powinna cechować się samowystarczlanością, moblinością i samodzielnością.
Ponad to, musi ona być gotowa do uruchomienia na określony czas oraz
interdyscyplinarna, by podjąć właściwie dopasowane działania do sytuacji
poszkodowanych. Znajdować się winna w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca
zdarzenia. Oprócz funkcjonalności szpital taki musi spełniać określone wytyczne
medyczne:
 zaplecze dekontaminacyjne;
 sprzęt laboratoryjny i diagnostyki obrazowej (aparat rentgenowski);
 salę operacyjną z zapleczem chirurgicznym (z możliwością prowadzenia
zabiegów opartych na procedurach ATLS – Advanced Trauma Life Support);
 stanowisko intensywnej opieki medycznej;
 sale zabiegowe i sale chorych (min 10 łóżek);
 niezbędny siły i środki do podjęcia działań medycznych.
Zespół lekarzy szpitala polowego winien posiadać specjalistów różnych
dziedzin medycyny tj.: ortopedii i traumatologii, anestezjologii i intensywnej terapii,
otolaryngologii, chirurgii, chorób wewnetrzych i ginekologii, pediatrii. Pomocą służą
natomiast pielęgniarki, ratownicy medyczni, technicy radiologii, instrumentariuszki
i obsługa logistyczna. Niezbędna jest również opieka psychologiczna. 16
Podstaowowym celem działań szpitala polowego jest podjęcie akcji ratowniczej do
24h od rozpoczęca katastrofy, przy czym akcja prowadzona jest zwykle 2-3 doby.
Jednostka ta ma zapewnić standardy leczenia nie niższe niż standardy systemu
opieki zdrowia na terenie objętym zdarzeniem.

14

Ibidem, s. 52-63
Ibidem, s. 24-25, 63-64
16
E. Lipska, A. Trzos, Szpital polowy – rola specjalistycznej jednostki ratowniczej w zdarzeniach
masowych, w tym terrorystycznych (w:) „Lek. Wojsk.”. 2009; 86/1, s. 61
15
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Rysunek nr 3: żołnierze podczas ewakuacji taktycznej

Źródło: M. Czerwiński, P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa,
2014, s. 159
Rysunek nr 4 i 5: przykładowe zaplanowane akcje taktyczne o charakterze
ewakuacyjnym (TCCC III)
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Źródło: M. Czerwiński P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa,
2014, s. 179, 194

W strefie bezpieczenej (TCCC III) po przeprowadzonej ewakuacji następuje
dalsza diagnostyka i leczenie żołnierza poszkodowanego na polu walki oraz
ewentualna ocenu stanu zdrowia w kierunku zakwalifikowania go do dalszej walki
lub wykluczenia go z działań na określony czas powrotu do zdrowia. Ewakuację, jak
już wspomniano, dzielimy na dwa rodzje działań: CASEVAC orac MEDEVAC.
W pierwszej biorąc udział wszelakie pojazdy wosjkowe, ciężarówki, samochody
osobowe, a nawet, gdy zajdzie taka potrzeba, zwierzęta (osły, konie) lub ludzie.
Ewakuacja medyczna jest przeprowadzana za pomocą śmigłowców sanitarnych
i poszukiwawczo-ratowniczych. Zgłoszenie o zaistnieniu ewakuacji medycznej
odbywa się na zasadzie wezwania ustalonym dziewięcioliniowym komunikatem
(9LMR).17

17

M. Czerwiński., P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa, 2014, s. 63-64
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Rysunek nr 6: schemat 9-liniowy

Źródło: M. Czerwiński, P. Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa,
2014, s. 207
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Jednostki specjalistyczne CSAR
Szczególnymi jednostkami ratowniczymi działającymi w warunkach bojowych
są CSAR. Specjalistyczne wyszkolenie oraz wysokiej jakości sprzęt ratowniczy,
a także warunki, w jakich podejmowane są te działania, kreuje jednostki CSAR jako
nadzwyczajne i wysokospecjalistyczne. Powstały one na skutek doświadczeń
wojennych z konfliktu Azji Wschodniej i Południowej, wojny koreańskiej oraz II wojny
światowej. Istotnym wówczas, okazało się dla morali żołnierza nadzieja w to, że
przybędzie po niego patrol pomocy podejmujący próbę odbicia go z rąk
nieprzyjaciela. Początki ratownictwa w warunkach pola walki budowało się przez
wiele lat na podstawie innych doświadczeń wojennych. W Stanach Zjednoczonych,
gdy II wojna światowa miała się ku końcowi utworzono 8. Emergency Rescue
Squadron. Dywizjon ten miał prowadzić akcje ratownicze i misje, w których
uczestnicy użytkowali generalnie śmigłowce pzeznaczone do celów ratowniczych.
Rok 1946 zaowocował powstaniem Air Rescue Services. Organizacja ta uratowała
w czasie wojny koreańskiej 9898 osób w warunkach bojowych, która w latach 60.
była przekształcana, by dodać jej szerszy zakres działań. Niektóre z nich
wyposażone były nawet w radiostacje ratunkowe. 18 Najważniejsze jednak, by piloci,
którzy latali w tego typu smigłowcach byli odpowiednio przeszkoleni. Pierwsze kursy
przeżycia w warunkach trudnych przeszli oni już w Panamie podczas akcji
ratowniczych. Radiostacje ratunkowe miały na celu zapewnić łączność radiową na
międzynarodowej częstotliwości ratunkowej (243 MHz), która używana była również
przez siły zbrojne. Ujednolicenie łączności fonicznej o charakterze ratunkowym
ułatwiła znacznie podejmowanie akcji ratowniczych i mobilizację załagi ratowniczej.
Radiostacje też mogły wysyłać sygnały umożliwiające lokalizację położenia osoby
wzywającej pomocy.19 W połowie lat 90. Ulepszono je o nadajniki GPS, satelitarny
tekstowy terminal, co znacznie udoskonaliło sposób lokalizacji poszkodowanego. 20
Każda z przeprowadzonych akcji ratowniczych dawała początek następnym
zmianom i była kolejnym, jakże ważym doświadczeniem ratowniczo-bojowym.
Najbardziej znaną i efektywną akcją przeprowadzoną przez specjalistyczne
jednostki ratownicze było odbicie ppłka Iceal’a Hambleton’a. Sytuacja miała miejsce
w Azji Południowo-Wschodniej w dżungli w roku 1972. Ppłk po tym, jak samolot
z jego załogą uległ zestrzeleniu, a on zdążył jako jednyny katapultować się z wraku
samolotu i wylądować na spadochronie, przez 11 dni walczył o przetrwanie.
Wylądował jednak na niekorzytnym terenie, gdzie stacjonowały wojska
nieprzyjaciela w liczbie ok. 30 tys. Dzięki łączności radiowej, żołnierz wysłał
wiadomość o swojej sytuacji i położeniu. Odpowiedzią było stworzenie specjalnego
szyfru, który umożliwił powlne przesuwanie się ppłk w miejsce ewakuacji. 21
Generalnie kursy dla osób prowadzących akcje ratownicze w ramach ratownictwa
taktycznego muszą być przystosowane do podejmowania działań w różnych
warunkach klimatycznych. Zanim zostanie rozpoczęta akcja zawsze ustalane są
punkty ewakuacje na wypadek zdarzeń niekorzystnych, tak, by każdy wiedzial dokąd
ma dotrzeć w celu uzyskania pomocy medycznej lub ewakuacji śmigłowcem CSAR.
Sytuacja zmienia się wówczas, gdy lotnik nie może sam dotrzeć do wynaczonego
miejsca ewakuacji, wtedy śmigłowiec musi przybyć w miejsce przebywania osoby
Combat SAR – ratownictwo w warunkach bojowych (w:) „Lotnictwo Wojskowe”. 2000, Nr 5, s. 7
Ibidem, s. 8
20
Ibidem, s. 12
21
Combat SAR – ratownictwo w warunkach bojowych (w:) „Lotnictwo Wojskowe”. 2000, Nr 5, s. 9
18
19
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poszkodowanej po określeniu jego dokładnej lokalizaji oraz sprawdzeniu czy
śmigłowiec może w takim miejscu podjąć działania. 22 Utrudnienie polega na tym, że
działania te zawsze sa spontaniczne, nigdy nie zaplanowane. Dużą rolę wtedy
odgrywa doświadczenie i odpoweidnie wyszkolenie załogi śmigłowców CSAR.
Właśnie to doświadczenie może przydać się do tego, by ocenić stan
poszkodowanego,nie tylko fizyczny, ale także psychiczny w celu dalszej oceny, czy
poszkodowany może w jakiś sposób być pomocny w dalszej akcji ratowniczej.
Poszkodowany może dodatkowo być skarbnicą wiedzy w kontekście określenia sił
nieprzyjaciela, opisu regionu i etapu prowadzonych działań wojennych.
W dziesiejszych czasach CSAR są dysponowane tylko przez Dowództwo
Operacji Specjalnych, przy czym decyzje te podjemowane są nie tylko w gestii akcji
ratowniczych poszkodowanych, ale także dostarczania w teren misji potrzebnego
zaopatrzenia.23
Podsumowanie
Tworzenie oddziałów nowych struktur ratownictwa medycznego, w tym też
ratownictwa taktycznego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie udzielania pomocy
poszkodowanych zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacji zagrożenia militranego.
Udział Sił Zbrojnych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych wykonywane w coraz
większej liczbie na całym świecie wymusiło pewne modernizacje w ratownictwie
medycznym w kierunku ratownictwa taktycznego.24 Odbywanie specjalistyycznych
szkoleń i zdobywanie niezbędnego doświadczenia w działaniach ratowniczych jest
przyszłością ratownictwa medycznego wykorzystywanego przez siły zbrojne na
całym świecie.
Streszczenie
W artykule przedstawiony został opis i krótki zarys historyczny działań
ratownictwa taktycznego. Opisane zostały również przykładowe akcje w zakresie
taktyki wojskowej połączonej z ratownictwem medycznym, które stały się niejako
podstawą do wprowadzania udoskonaleń i analizy zebranych doświadczeń.
Omówione zostały także zasady triagu zmodyfikowane na potrzeby ratownictwa
taktycznego, strefy ewakuacji oraz wyposażenie żołnierza TCCC. Dużą rolę
w ratownictwie taktycznym odgrywają jednostki specjalistyczne CSAR, podejmujące
akcje ratownicze w trudnych warunkach. Dobrze wyszkolone jednostki ratownicze
oraz ciągłe ich doskonalenie sprawia, że akcje ratownicze są przeprowadzane na
wysokim poziomie.
Słowa klucze: ratownictwo taktyczne, ratownictwo medyczne, taktyka
wojskowa na polu walki
Summary
In article there is description and history of tactical rescue’s operations.
I describe examples of tacitical action in the union of rescue services are the basis
for introducing an improvement and experiences’s analysis, too. There are
description of triage principles, which are modified for the purposes of tactical
22
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E. Ćwik., K. Seliga, Wojskowe ratownictwo medyczne na przestrzeni wieków (w:) „Zeszyty Doktoranckie
WBN”. 2012, nr 2 (3), s. 213
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rescue, evacuation’s zones and equioment of TCCC soldiers. The important thing is
specialised unions CSAR’s functioning. Rescue actions are carry out a high standard
by good traning and continuous exercises.
Key words: tactical rescue, rescue services, the military tactic in a battlefield
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POLICJA – GRUPA DYSPOZYCYJNA? KRYTYCZNA OCENA ORGANIZACJI
Szerokie spektrum działania i mnogość obszarów funkcjonowania skłania by na
policję „patrzeć z trzech punktów widzenia – po pierwsze jako na instytucje
społeczną, a po wtóre jako organ państwa, po trzecie jako część społeczeństwa”.1
Policja jako fundament stabilizacji i synonim bezpieczeństwa państwa zapewnia
ochronę i pomoc w sytuacjach kryzysowych, zagrażających ludziom jak i mieniu,
stanowi grupę dyspozycyjną wobec państwa. Grupy dyspozycyjne to takie
specyficzne struktury społeczne, których dyspozycyjność rozumiana jest przez
wyspecjalizowany i specyficzny charakter działań.2 Jan Maciejewski wyjaśnia
znaczenie terminu dyspozycyjność, wychodząc od genezy słowa, które wywodzi się
z wieloznacznego łacińskiego dispono znaczącego między innymi: rozstawiać,
porządkować, zastosować, a również „dysponować”. Mając na uwadze szeroki
zakres pojęciowy, z „dyspozycyjnością” łączy się zdolność do pewnych zachowań
konkretnych ludzi bądź ich zbiorowo określonej kategorii społecznej. Należy jednak
zauważyć, że właściwość ta bywa przypisywana nie tylko komuś, ale także czemuś,
czyli zarówno konkretnym ludziom, jak i przedmiotom, które są do dyspozycji, czyli
w stanie gotowości do ich użycia w razie potrzeby.3
Istotną właściwością tych grup jest ich dyspozycyjność realizowana w sferze
bezpieczeństwa powszechnego wobec społeczeństwa lub społeczności, w której
istnieją. Otóż chodzi o zdolności omawianych grup do zespołowych działań
wykonywanych w zaplanowany i ustalony sposób, zgodnie z zadaniami, jakie są
przewidywane dla danej grupy dyspozycyjnej. Jest to dyspozycyjność w szerokim
znaczeniu – czyli taka, która łączy się z ogólnie przyjętym nastawieniem do
typowych działań, dla których utworzono daną strukturę, oraz w wąskim sensie, czyli
specyficzną dyspozycyjność, określoną na przykład zakresem, szybkością lub
intensywnością interwencji.4
Zmiany zachodzące w kraju pociągają za konieczność dostosowywania się do
i porządku prawnego zmieniającej się rzeczywistości a funkcjonariuszom służb
dyspozycyjnych narzuca się konieczność do dostosowywania się do tych zmian.
Policja w tym obszarze rzeczywistości społecznej ma do spełnienia konkretną,
służebną rolę wobec społeczeństwa na rzecz którego działa. Nie została utworzona
sama dla siebie. Podstawowymi zadaniami Policji są zapewnienie bezpieczeństwa
państwa i jego obywateli. I w tym zakresie powinna być sprawna i skuteczna. Policja
ma tworzyć system bezpieczeństwa, który dba także o pewną kulturę
bezpieczeństwa w której zawiera się dbałość o system wartości, mentalność

1

E. Moczuk, Policja. Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji. 2013, s. 7
Ibidem s. 7-8
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J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, wyd. 2 rozszerzone. Wrocław 2014, s. 51
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społeczną, możliwość interakcji ludzi przez ograniczenie lub eliminację zagrożeń.5
Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, mają na celu
poprawienie funkcjonowania organizacji, co w efekcie ma zapewnić przekonanie
obywateli, że Policja służy na ich rzecz i jest blisko nich.
Policja jest wielostopniowo zarządzana, z podziałem kompetencji i uprawnień.
Jest organizacją głęboko zhierarchizowaną, wewnętrznie zorganizowaną
w systemie podporządkowania, wzajemnych uprawnień i obowiązków organów
Policji.
Komendant Główny Policji wydał Zarządzenie, które ma na celu działania
zapewniające stan w którym nie dopuszcza do chaosu organizacyjnego, poprzez
działanie w jedności, sprawność, szybkość oraz efektywność czynności służbowych,
a szczególnie odpowiedzialność indywidualną.
Żeby Policja mogła skutecznie realizować wszystkie postawione przed nią
zadania niezbędne jest własne zaangażowanie każdego z policjantów, wyzwolenie
w nich inicjatywy i kreatywności. Bardzo ważnym są predyspozycje indywidualne do
tych czynności, empatia i chęć niesienia pomocy, utożsamianie się z problemami
społeczeństwa.
Aby taki stan osiągnąć niezbędne jest integrowanie policjantów
ze społecznościami lokalnymi. Policjant w codziennej służbie ma bezpośredni
kontakt z mieszkańcami swojego rejonu, zna problemy, a w szczególności posiada
dobre rozpoznanie środowiska przestępczego.
Specjalizacja staje się niezbędnym elementem skuteczności działania Policji.
Tworzone są zespoły w celu zapewnienia zwiększonej efektywności działań grupy
i wpływanie na postrzeganie instytucji jako silnej działającej zespołowo. Podział
pracy w zespołach następuje taki sposób, że każdemu pracownikowi
przyporządkowane są zadania do których ma największe umiejętności
i kompetencje a tworzenie zespołów pozwala na wzajemne uzupełnianie się. Ma to
wymiar usprawniający funkcjonowanie pracy wszystkich elementów w całym
mechanizmie.
Nie bez znaczenia jest nałożenie odpowiedzialności za prawidłową realizację
powierzonych zadań w rejonie, czy dbałość o daną społeczność. Odpowiedzialność
podnosi skupienie na pracy i pobudza motywację. Kolejnym obok odpowiedzialności
czynnikiem motywującym jest ambicja, która istotnie pobudza do zwiększonego
wysiłku. Policjanci będący gospodarzami swojego rejonu zdecydowanie są bardziej
efektywni i kreatywni od policjantów wykonujących czynności każdego dnia
w różnych rejonach czy społecznościach, którym brak rozpoznania terenowego jak
i też osobowego, a co najważniejsze nie czują odpowiedzialności i tożsamości
z obywatelami i jego problemami. Rewir, którego działanie można porównać do
funkcjonowania organizmu, funkcjonujący na poziomie mikro, w skali własnego
terenu i komisariatu a całą formację spina cel służby ochrony bezpieczeństwa
i porządku. Za niezrozumiałe można uznać dążenie do tworzenia wielkich,
z centralizowanym dowodzeniem, struktur. Mniejszą strukturą jest zdecydowanie
łatwiej kierować, przełożony jest bliżej podwładnych jak i też może wcześniej
reagować na zauważone problemy. Wszelkie uchybienia bądź niedociągnięcia
naprawiane są w ich początkowym stadium.
5

M. Ciesielczyk, Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury
bezpieczeństwa, materiały XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, 17-19.09.2007 Zielona Góra
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Kwestią najważniejszą w takiej sytuacji staje się realizacja ustawowych założeń
Policji to jest sprawność, szybkość, ekonomiczność i efektywność czynności
służbowych. Wszystkie te założenia przemawiają za silnymi jednostkami
podstawowymi. Służba prewencyjna poprzez patrole piesze czy zmotoryzowane jest
skuteczna dzięki doskonałemu rozpoznaniu terenu, środowiska, miejsc
zagrożonych. Dzielnicowi, poprzez codzienny kontakt z mieszkańcami utożsamiają
się z ich problemami, sytuacją rodzin zagrożonych patologiami.
Zdecydowanie korzystnym dla efektywności działania policji jest też codzienna
obsługa zdarzeń przestępczych gdy jednostka podstawowa dysponuje sprawną
i wszechstronną grupą operacyjno-śledczą. Bezdyskusyjny jest argument, że
pierwsze czynności wykonane na miejscu zdarzenia są bezcenne dla całego
procesu wykrywczego. Dlatego też w pełni sprawdzały się tego rodzaju grupy
w jednostkach terenowych, gdy policjant dochodzeniowy przesłuchiwał i prowadził
oględziny, technik kryminalistyki zabezpieczał ślady, a policjant operacyjny dążył do
ustalenia sprawców czy też świadków przestępstwa.
Za takim rozwiązaniem przemawiają też argumenty ekonomiczne. Grupa taka
na miejsce zdarzenia udawała się jednym pojazdem, była w pełni mobilna i sprawna
w działaniu. No i co najważniejsze, policjanci wykonują czynności które będą ważyć
na dalszym procesie wykrywczym realizowanym przez nich samych.
Zaangażowanie i sumienność wykonywanych czynności jest z pewnością będzie
wyższa.
W konfrontacji z takimi argumentami krytycznie można ocenić innowacyjność
tworzenia struktur wielkich, a przez to mniej sprawnych. Przez jakiś czas
funkcjonował pomysł utworzenia jednej służby prewencyjnej dla dużej aglomeracji
miejskiej z centralnym dowodzeniem pozbawiającym jej szybkości działania jak
i ekonomiczności. Nie mniej ważnym argumentem jest osobiste zaangażowanie
policjantów którzy tak naprawdę nie czują się w pełni związani z tak dużym terenem,
odsyłani z jednej jego części do innej niejednokrotnie znacznie odległej. Nie „czują”
obcych sobie miejsc, nie znają mieszkańców, miejsc zagrożonych czy środowiska
przestępczego.
Skupienie w jedną strukturę techników kryminalistyki w fazie tworzenia miało
swoje uzasadnienie. Koncentracja specjalistycznego sprzętu i innego wyposażenia
mogła mieć swoje pozytywy, lecz praktyka ukazała wiele wad takiego rozwiązania.
W aspekcie ekonomicznym widoczna jest utrata czasu na dojazdy z centralnego
punktu na miejsce zdarzenia przez co spada też szybkość obsługi zdarzeń
przestępczych. Nie mniej ważną kwestią staje się nieodwracalna utrata dowodów
dla dalszego postępowania. Technicy kryminalistyki nie są w stanie obsłużyć
każdego zdarzenia, gdzie ich obecność staje się niezbędna. A obywatel gdzie w tym
wszystkim jest obywatel? Obywatel, który ma prawo oczekiwać profesjonalnej
postawy policjantów w prozaicznych sytuacjach takich jak np. kradzież z włamaniem
do jego piwnicy, pojazdu czy też altany ogrodowej.
Odchodzenie od specjalizacji ma miejsce w założeniach łączenia służb typowo
operacyjnych ze służbami dochodzeniowo-śledczymi z jednym kierownictwem. Przy
takiej strukturze rozmyją się zadania tak różne w swojej specyfice dla każdej z tych
służb. Pozorne oszczędności wynikające ze zmniejszenia kadry kierowniczej
w konsekwencji mogą doprowadzić do większych strat w sprawności zespołu,
uzyskiwanych przez ten zespół efektów, a co najważniejsze niższą oceną
społeczną.
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W efekcie załamie się podstawowe założenie działania Policji, to jest
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Wiele
z
tych
argumentów
przemawia
za
istnieniem
silnych,
samowystarczalnych struktur podstawowych działających na rzecz społeczności
lokalnych, zwłaszcza gdy one tego oczekują od Policji. Autorytet każdego
pracownika służb mundurowych (niezależnie od stanowiska) budowany jest na
bezpośrednim kontakcie między funkcjonariuszami a obywatelami.6
Społeczeństwo z ciekawością obejrzy wiadomości dotyczące rozbicia kolejnej
grupy przestępczej przez Policję, zatrzymania kolejnego groźnego przestępcy, lecz
informacje te są dla większości abstrakcją. Obywatele tak naprawdę oceniają
skuteczność Policji poprzez pryzmat własnych doświadczeń. Chcą poruszać się po
swoich ulicach bezpiecznie, oczekują sprawnego działania gdy zostanie skradziony
ich pojazd, rower, gdy zostanie skradziony dorobek ich życia w wyniku kradzieży
z włamaniem do mieszkania jak i wykrycia sprawców podanej wcześniej jako
przykład, kradzieży z włamaniem do ich piwnicy czy altanki ogrodowej. Działalność
„ich Policji” jest dla obywateli ważna i społeczność domaga się sprawnego działania
na ich rzecz co można osiągnąć poprzez silne struktury podstawowe na których tak
naprawdę ciąży obowiązek prowadzenia czynności w każdej sprawie z podległego
terenu i na których spoczywa ciężar odpowiedzialności za statystykę wykrywalności
całej struktury nadzorczej. Tylko silne i sprawne jednostki podstawowe są w stanie
zapewnić realizację podstawowych zapisów ustawy i sukcesywnie budować
pozytywne wizerunek wśród obywateli.
Wobec powyższych rozważań bezcelowy jest trend budowania wielkiego
i skomplikowanego systemu organizacyjnego, który obalając zasadę budowania
prostych i skutecznych metod, osłabia jego skuteczność.
Tak też za całkowicie pozbawione uzasadnienia można uznać tworzenie
dodatkowych struktur jakimi są komendy miejskie w miastach w których funkcjonują
komendy wojewódzkie. Dodatkowe struktury nadzorczo-koordynujące. Należy
zadać pytanie, czy komplikowanie rozwiązań organizacyjnych, które wcześniej
zostały sprawdzone faktycznie usprawniają organizację i czy przyniosły zamierzone
efekty również pod względem ekonomicznym? Jeśli założyć, że skuteczność
i ekonomia mają kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizacji jaką jest policja,
to warto zadbać o udoskonalenie i unowocześnienie sprawdzonych systemów
funkcjonowania.
Streszczenie
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli stanowi jedno z podstawowych zadań
stojących przed rządzącymi. Spojrzenie na działanie Policji jako grupy dyspozycyjnej
a także jako instytucji społecznej mającą konkretny wpływ na tworzenie
bezpieczeństwa lokalnego, generuje określone oczekiwania społeczeństwa wobec
tej instytucji. Konieczność przemiany modelu funkcjonowania organizacji niesie za
sobą określone konsekwencje w wymiarze jednostek a także ogólnospołecznym.
W artykule omówiono nowoczesne rozwiązania organizacyjne i skuteczność tych
rozwiązań mających na celu poprawienie funkcjonowania organizacji.
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Słowa klucze: Policja, bezpieczeństwo, służby dyspozycyjne
Summary
Assuring the safety of the citizens is one of the basic tasks for the government.
Seeing the actions of the Police Force as a dispositional unit, but also as a social
institution that has a particular impact on the creation of local safety, generates
specific expectations about this institution. The requirement of transformation of this
organisation’s model of functioning carries particular consequences in terms
of individuals as well as the whole society. The article describes modern
organizational solutions and their efficiency, which aim at the improvement of
functioning of this institution.
Key words: Police, safety, dispositional services
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Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
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PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA WYBORU SZKOŁY WOJSKOWEJ
NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH
Wstęp
Droga do oficerskich szlifów, wiedzie przez lata trudnych studiów w wyższych
szkołach wojskowych. W artykule prezentujemy wyniki retrospekcji podchorążych,
mogących już kompetentnie wypowiedzieć się w kwestii słuszności wyboru studiów
i zawodu. Dokonano wiwisekcji problemu badawczego, który można zawrzeć
w pytaniu: „jakie determinanty i w jaki sposób wpływają one na wybór szkoły
oficerskiej?” Badanie przeprowadzone na wszystkich rocznikach wśród blisko 500
podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych.
1. Panorama szkół wojskowych
W Polsce możemy uczyć się w:
 Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie;
 Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
 Akademii Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
 Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
O przyjęciu decyduje łączna liczba punktów z poszczególnych przedmiotów,
określonych przez szkoły oraz odpowiednia motywacja przedstawiona w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej, która ma również za zadanie pokazać komunikatywność
kandydata, umiejętności opanowania własnych emocji oraz ogólną prezencję. 1
Limity miejsc, bez uwzględniania specjalności w poszczególnych uczelniach,
dla osób ubiegających się o służbę kandydacką na rok akademicki 2015/2016,
przedstawia tabela 1.
Tabela nr 1: limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych

Nazwa uczelni

Limity miejsc na
poszczególnych
uczelniach
Łączna liczba
miejsc

Wyższa
Szkoła
Oficerska
Wojsk
Lądowych

Wojskowa
Akademia
Techniczna

Wyższa Szkoła
Oficerska Sił
Powietrznych

144

281

69

Akademia
Marynarki
Wojennej

28

522

Źródło: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 21 listopada 2015r. w sprawie
limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
w poszczególnych uczelniach wojskowych, Dz. U. z 2014r. poz. 1723, s. 2
1

R. Kałużny, Wyższe szkoły oficerskie wojsk lądowych w Polsce w latach 1967-1997. Zielona Góra 2005,
s. 138-139
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Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest prestiżową uczelnią
cywilno-wojskową. Według rankingów WAT zajmuje 37 miejsce w Polsce pośród
najlepszych uczelni wyższych. Jej miejsce jest wynikiem: potencjału naukowego,
efektywności naukowej oraz prestiżu uczelni.2 Prestiż naukowy w Polsce i na świecie
akademia zdobyła zaledwie w przeciągu 50 lat od utworzenia uczelni. 3 Uczelnia
kształci zarówno studentów cywilnych jak i wojskowych na studiach pierwszego
stopnia (licencjat, inżynier), na studiach drugiego stopnia (magister) oraz oferuje
studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjno-doskonalące oraz studia doktoranckie.
Kandydat musi zaliczyć egzamin z wychowania fizycznego, określić swoją
motywację do podjęcia nauki w tej uczelni, jak i zostania oficerem Wojska Polskiego
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.4 Słuchacze wojskowi – podchorążowie kształceni
na stacjonarnych studiach wyższych otrzymują po pozytywnym ukończeniu szkoły
tytuł magistra inżyniera i stopień podporucznika. Proces kształcenia realizują
w dwóch niezależnych modułach:
 moduł kształcenia kierunkowego, na podstawie którego kandydaci mogą
otrzymać tytuł naukowy magistra zgodny z efektami kształcenia ustalony dla
uczelni wyższych;
 moduł szkolenia wojskowego, który jest niezbędny do mianowania na
pierwszy stopień oficerski.5
Limit miejsc osób ubiegających się o przyjęcie na rok akademicki 2015/2016
wyniósł 281 w specjalnościach: informatyka; kryptologia i cybernetyka;
bezpieczeństwo; elektronika i elektrokomunikacja; budownictwo; geodezja
i kartografia; mechanika i budowa maszyn; logistyka; lotnictwo i kosmonautyka;
mechatronika; chemia.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Jej absolwenci jednymi
z najlepszych pilotów na świecie. Uczelnia od 1927 roku do wybuchu II Wojny
Światowej wykształciła ponad 1200 pilotów, którzy wygrywali na międzynarodowych
pokazach/zawodach lotniczych, w czasie wojny pokazali kunszt pilotażu w trakcie
wielu powietrznych bitew.6Obecnie są oferowane studia stacjonarne i niestacjonarne
dla studentów cywilnych oraz stacjonarne tylko dla studentów wojskowych. Uczelnia
realizuje kierunki kształcenia lotnictwo i kosmonautyka w specjalności pilot lub
operator bezzałogowych statków latających; nawigacja w specjalności nawigator
naprowadzania lub ruchu lotniczego; logistyka w specjalności ogólnologistycznej.
Proces rekrutacji w WSOSP jest taki sam jak w pozostałych uczelniach
wojskowych z tą różnicą, że badania lekarskie dla osób ubiegających się o przyjęcie
na studia pierwszego stopnia weryfikują zdolności psychiczne i fizyczne do służby

2

http://perspektywy.pl/ranking/2014/RWU/Ranking_Uczelni_Akademickich_2014.html
(pobrano 05.06.2015r.)
3
Wojskowa Akademia Techniczna, a tradycje i osiągnięcia szkolnictwa technicznego w Wojsku Polskim,
R. Tomaszewski (red.). Toruń 2002, s. 7
4
Uchwała senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie wniosku do
Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na
żołnierzy zawodowych do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosławia Dąbrowskiego w roku
akademickim 2015/2016 nr 14/WAT/2014 z dnia 27 marca 2014r., s. 5-7.
5
http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=67&limitstart=1
(pobrano 5.06.2015 r.)
6
http://www.wsosp.pl/index.php/pl/o-uczelni.html (pobrano 5.06.2015 r.)
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w Siłach Powietrznych w trudnych warunkach.7 Liczba chętnych jest duża, ponieważ
wynosi około 15 osób na jedno miejsce, aczkolwiek w konsekwencji szczegółowych
badań lekarskich duża część kandydatów musi zrezygnować. 8
Akademia Marynarki Wojennej w swoje progi przyjmuje najmniejszą liczbę
podchorążych. Wynika to stąd, że Polska Marynarka Wojenna jest najmniejszym
rodzajem wojsk w Siłach Zbrojnych. Poza tym położenie geograficzne Polski oraz
Morza Bałtyckiego wskazuje, że niewielkimi siłami możemy skutecznie bronić
wybrzeża. Uczelnia przyjmuje kandydatów na żołnierzy zawodowych na poniższe
kierunki w poszczególnych specjalnościach:
 wydział nawigacji i uzbrojenia okrętowego w specjalności nawigacja;
 wydział nawigacji i uzbrojenia okrętowego w specjalności informatyka;
 wydział mechaniczno-elektryczny w specjalności mechanika i budowa
maszyn.9
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi funkcjonuje
w połączonych: Wojskowej Akademii Medycznej oraz cywilnej Akademii
Medycznej.10 W 2002 roku na bazie tych dwóch uczelni medycznych powstał
Uniwersytet Medyczny z wydziałem Wojskowo – Lekarskim. Wydział Wojskowo –
Lekarski kształci kandydatów na lekarzy cywilnej służby zdrowia, lekarzy
wojskowych na potrzeby Sił Zbrojnych oraz fizjoterapeutów. Podchorążowie
odbywają podstawowe przeszkolenie wojskowe, niezbędne w przyszłej pracy
zawodowej w Wojsku Polskim.11
Do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu na 144 miejsc
zaaplikowało się ponad 2700 chętnych. 12 Studiować można na dwóch kierunkach:
zarządzanie i Inżynieria Bezpieczeństwa. Osoby mające wykształcenie wyższe
z tytułem magistra (równorzędny) mogą też studiować na 12 – miesięcznym studium
oficerskim, po ukończeniu którego zostają promowani na pierwszy stopień
oficerski.13 Od 2002 roku, uczelnia łączy m. in. dawne szkoły: Oficerską Wojsk
Pancernych, Wojsk Zmechanizowanych, Wojsk Łączności oraz Oficerską Wojsk
Rakietowych i Artylerii. Gdy uczelnia stała się również państwową szkołą wyższą,
wówczas uruchomiono w niej również studia cywilne na kierunku zarządzanie. 14
Koszt wyżywienia, umundurowania ponosi państwo, a dodatkowo słuchacz
otrzymuje comiesięczne uposażenie sięgające do 2000 tysięcy złotych na ostatnim
roku studiów.15 Podchorążowie na kierunku zarządzanie oprócz przedmiotów
związanych ściśle z kierunkiem studiów – zarządzania – takich jak: matematyka,
statystyka, przedsiębiorczość itp. uczą się równolegle wojskowych przedmiotów

Warunki i tryb przyjęcia do WSOSP na studia wyższe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku
akademickim 2015/2016, załącznik do uchwały nr 13/LXXXIX/2014 Senatu WSOSP z dnia 28.04.2014
r., s. 3
8
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/15178?t=Studia-w-Deblinie-Pospiesz-sie(pobrano 21.02.2015 r.)
9
http://www.amw.gdynia.pl/title,Kierunki_studiow,pid,1042.html (na dzień 05.06.2015r.)
10
http://wckmed.wp.mil.pl/pl/10.html (pobrano 8.07.2015r.)
11
http://wojlek.umed.lodz.pl/?page_id=63 (pobrano 8.07.2015r.)
12
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3813005,wroclaw-mlodzi-w-kolejce-po-mundur-21-osob-na-mi
ejsce-w-szkole-oficerskiej,id,t.html (pobrano 9.06.2015 r.)
13
http://wso.wroc.pl/pl/kandydaci/wojskowe.html (pobrano 9.06.2015 r.)
14
Ibidem, s. 11
15
http://wso.wroc.pl/pl/kandydaci/studium-oficerskie/so-12-msc.html (pobrano 5.08.2015 r.)
7
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związanych z pracą zawodową po ukończeniu studiów.16 Szkoła umożliwia
przyszłym dowódcom plutonów studiowania na kierunku zarządzanie, w grupie
osobowej
dowodzenie
pododdziałami
o
specjalnościach
takich
jak:
zmechanizowana; pancerna; artyleria naziemna; obrona przeciwlotnicza;
rozpoznanie; drogowo-mostowa; saperska; przeprawowa; aeromobilna.17
Kompletne oferty, w tym: kierunki, specjalności, programy znajdują się na
stronach www poszczególnych uczelni. Zainteresowani znajdą tam bliższe
informacje, niezbędne do podjęcia tak ważnej decyzji jak zawód i uczelnia.
2. Zawód żołnierza
Każdy obywatel z mocy Konstytucji, jest zobowiązany do obrony ojczyzny przed
zagrożeniami wewnętrznymi, a przede wszystkim przed zagrożeniami
zewnętrznymi.18 Państwo Polskie ma armię zawodową liczącą blisko 90 000
żołnierzy zajmującą 19 miejsce w światowym rankingu najpotężniejszych armii. 19
W skład armii wchodzą Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna,
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz liczące się na międzynarodowej arenie,
operujące m. in w Kosowie, Iraku czy w Afganistanie Wojska Specjalne. 20 W czasie
pokoju pewna część obywateli zobowiązana jest na mocy odpowiednich ustaw oraz
rozporządzeń do odbycia podstawowego przeszkolenia wojskowego o różnej
intensywności oraz specjalizacji. Po szkoleniu odchodzą oni do rezerwy, gdzie
oczekują na ponowne przeszkolenie po kilku latach lub na stawienie się do
najbliższej jednostki wojskowej w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji. Pomimo
trudnych i specyficznych warunków pracy wiele młodych kobiet i mężczyzn
podejmuje się tego zadania.21 Wpływ na to mają czynniki takie jak:
 możliwości zdobycia wykształcenia oraz zawodu na koszt Ministerstwa
Obrony Narodowej;
 wysokie świadczenia zawodowe oraz emerytalne;
 przysługujące mieszkania dla żołnierzy;
 praca z wysokiej klasy specjalistami na nowoczesnym uzbrojeniu;
 przysługujące korzyści takie jak darmowa lub tańsza komunikacja miejska
w wybranych miastach;
 szacunek społeczeństwa do żołnierzy;
 praca na nowoczesnym sprzęcie w oparciu o najnowszą infrastrukturę
szkoleniową oraz mieszkalną.22
Kolejnym wyznacznikiem atrakcyjności służby w wojsku jest modernizacja,
profesjonalizacja, możliwości rozwoju, a wszystko to połączone z etosem żołnierza,

K. Jaklewicz, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych wczoraj i dziś (w:) M. Żuber, M. Kulczycki
(red.): Per Aspera ad Astra 65 rocznica powstania szkoły. Wrocław 2009, s. 7
17
Regulamin studiów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki. Wrocław 2015, s. 8-14
18
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997, s. 17
19
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (pobrano 21.07.2015 r.)
20
http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/04/podstawowe_informacje_o_budzecie_resortu_ON
_na_2014_r.pdf (pobrano 20.10.2015 r.)
21
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3411283,kto-dzisiaj-chce-isc-do-armii-i-dlaczego,id,t.html?coo
kie=1 (pobrano 4.09.2015 r.)
22
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17589?t=Piloci-w-Deblinie-maja-nowy-domek
(pobrano 6.11.2015 r.)
16
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i wplątanie tradycji oraz historii do codziennej służby ma duży wpływ na morale oraz
postrzeganie wojska.23
Obecnie żołnierze oraz ogólnie wojsko, postrzegani są jako organizacja
patriotyczna, podtrzymująca pamięć o wydarzeniach z przeszłości oraz tradycje.
W tym kontekście emocjonalne przywiązanie do narodu, uczucie narodowe, duma
narodowa, są ważnymi uwarunkowaniami decyzji o przystąpieniu do zawodu
żołnierza. Wg M. Króla wachlarz patriotycznych determinant dotyczy aspektów:
etnicznych, kulturowych, politycznych i historycznych, ponieważ patriotyzm nie jest
ani obowiązkiem, ani wartością lecz przywilejem.24 Nie ulega zapewne wątpliwości,
że uwarunkowania te obecnie nabierają coraz większego znaczenia. Następnym
czynnikiem świadczącym o atrakcyjności zawodu żołnierza, jest profesjonalizacja
Wojska Polskiego, co oznacza uzawodowienie żołnierzy oraz kształcenie tych,
którzy z własnej nieprzymuszonej woli chcą wstąpić w szeregi armii i kształcić się na
wysokiej klasy specjalistów.25
3. Badanie czynników mających wpływ na wybór uczelni wojskowej
Przeprowadzono je między majem, a lipcem 2015 roku, na próbie 543
mężczyzn oraz 56 kobiet – studentów wojskowych. Ze względu na podróże
służbowe, urlopy, przepustki, pobyty w centrach szkoleń czy nieprawidłowe
wypełnienie analizie zostało poddanych 547 ankiet, wypełnionych przez 497
mężczyzn oraz równo 50 ankiet wypełnionych przez kobiety.
W badaniu wyodrębniono takie uwarunkowania/determinanty jak:
 atrakcyjność zawodu żołnierza;
 atrakcyjność oferty nauki w WSOWL;
 jakość oferty edukacyjnej proponowanej w ramach kształcenia w WSOWL;
 wpływ lokalizacji szkoły na wybór uczelni względem innych szkół oficerskich;
 skuteczność reklamy oraz promocji wyższego szkolnictwa wojskowego
w środowisku cywilnym;
 zagwarantowanie pracy oraz perspektyw w przyszłej karierze zawodowej;
 wpływ osób postronnych na kandydata ubiegającego się o indeks wybranej
uczelni, a więc samodzielność podejmowania decyzji; – inne mające wpływ
na wybór szkoły oficerskiej.
Generalnie celem badań była – jak wspomnieliśmy na wstępie – wiwisekcja
tego: „jakie determinanty i w jaki sposób wpływają na wybór szkoły oficerskiej?”.
Rozwiązanie powyższego problemu wymagało poszukiwania i odpowiedzi na to
jakie:
 czynniki wpływają na wybór szkoły oficerskiej przez podchorążego?;
 wymogi mają przyszli kandydaci na oficerów Wojska Polskiego wobec szkół
oficerskich?;
 co należy zmienić aby zawód żołnierz był jeszcze popularniejszy?

A. Felchner, Znaczenie tradycji wojskowych w kształceniu etosu oficerskiego (w:) M. Korczak (red.):
Szkolnictwo wojskowe w świetle wymogów i potrzeb Sił Zbrojnych. Poznań 1995, s. 130-135
24
M. Król, Wątpliwości patriotyczne (w:) „Polska Zbrojna”. 2015, nr 11, s. 22
25
B. M. Szulc, Kształcenie oficerów w armii zawodowej (rzecz o profesjonalizacji bez profesjonalistów),
(w:) L. Wełyczko W. Horyń (red.): Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji. Wrocław
2010, s. 123-125
23
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Warto podkreślić że wyniki, w większości pozytywne, są dobrym znakiem dla
popularności i promocji zawodu żołnierza. Na tym tle można wyciągać wnioski
i szukać innych dróg rozwoju i promocji szkół wojskowych.
Tabela nr 2: zestawienie liczby osób biorących udział w badaniu
Dane
ankietowanych

Odpowiedzi

Łączna liczba
odpowiedzi

Kobieta
50
Mężczyzna
492
18 – 20
67
21 – 23
357
Wiek
24 – 26
107
>
13
I rok
142
II rok
142
Rok studiów
III rok
119
IV rok
88
V rok
51
Źródło: opracowane na podstawie badań własnych
Płeć

Liczba odpowiedzi
z podziałem na płeć
Mężczyźni

Kobiety

492
60
324
98
12
128
132
105
80
47

50
7
33
9
1
14
10
14
8
4

4. Wyniki badań i uogólnienia
Ankiety rozdawano w trakcie godzin dyspozycyjnych każdemu z osobna. Do
około 10% uczestników badania nie udało się dotrzeć z nieobecności. Rozdzielając
odpowiedzi kobiet od mężczyzn można stwierdzić, że mimo znaczącej mniejszości
jaką stanowiły kobiety to w większości miały one podobne refleksje/opinie do
problemu wyboru szkoły oficerskiej. I tak:
Atrakcyjność zawodu żołnierza, Pomimo, że badanie zostało
przeprowadzone wśród podchorążych, czyli osób będących już żołnierzami, to
w kwestii atrakcyjności zawodu żołnierza udzielono blisko 10 % odpowiedzi
negatywnych. Uważamy, że może to być spowodowane zniechęceniem się
podchorążych do rzeczywistych warunków panujących na uczelni, dlatego może
mieć wpływ na całokształt postrzegania zawodu żołnierza. (kończy się trwający od
lat generalny remont obiektów).
W kwestii atrakcyjności oferty nauki, ponad połowa uczestników badania
odpowiedziała twierdząco oceniając satysfakcję czerpaną z oferty edukacyjnej. To
wymaga zastanowienia, bo jedna trzecia badanych nie zgadzała się z tą opinią, co
może być spowodowane rzeczywistością jaką słuchacze zastali po dostaniu się do
szkoły, ale też dyskusją co do poziomu nauczania. Takie dyskusje mogą młodzi
ludzie przyjmować na wspak, a wynikają one z troski o poziom nauczania. Inną
przyczyną może być to, że pewna studentów zdecydowała się adekwatnie na zawód
oficera, a nie na równoległą naukę wojskową i zarządzania.
Wybór alternatywnej uczelni w razie nieprzyjęcia kandydata, w badaniu
okazało się, że atrakcyjniejszym kierunkiem studiów dla mężczyzn jest propozycja
oferowana przez WSOSP (36%), natomiast dla kobiet przez AMW (32%). Pomimo
równie atrakcyjnych ofert na innych uczelniach wojskowych oraz prestiżu
z możliwości studiowania w mundurze, blisko jedna czwarta badanych nie
zdecydowałaby się na żadną z wymienionych uczelni. Oznacza to, że wielu
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ankietowanych podchodziło tylko raz do rekrutacji i z różnych powodów nie
próbowaliby ponownie ubiegać się o przyjęcie do innej oraz, że można zauważyć
pewien stopień konsekwencji w wyborze zawodu i uczelni. Trzy czwarte badanych
nie miało innych planów, poza WSOWL.
Interesującym jest również spore zainteresowanie WAT-em. Sygnalizuje dobre
przygotowanie z przedmiotów ścisłych, które generalnie dominują w uczelniach
wojskowych. Można zatem domniemywać, że większość wybrała świadomie
WSOWL, a zakwalifikowanie się na listę słuchaczy było spełnieniem życiowych
planów.
Alternatywna droga do zostania żołnierzem, nie znajduje większego
uznania. Tylko jedna piąta słuchaczy spróbowała by ponownie zostać oficerem po
pięcioletnich studiach magisterskich, a następnie po rekrutacji na 12 – miesięczne
studium oficerskie. Kolejnym zaznaczonym rozwiązaniem było pójście do szkoły
podoficerskiej, gdzie otrzymując stopień kaprala oraz tytuł specjalisty w danej
dziedzinie wojskowości, można wiele osiągnąć, a podnosząc kwalifikacje
awansować na wyższe stopnie wojskowe. Jak widać alternatywna droga nie ma
entuzjastów, mimo znanych walorów zawodu żołnierskiego. Połowa badanych nie
zdecydowałaby się na podjęcie nauki w innych formacjach mundurowych. Wynik
potwierdza się z pytaniem, gdzie 55% podchorążych odpowiedziało, że w razie
niepowodzenia w rekrutacji na studia wojskowe wybraliby zupełnie inny zawód.
Wiwisekcja tego czy podchorąży zdecydowałby się na inną uczelnie
mundurową.
W razie nieprzyjęcia do uczelni wojskowej wymieniano najczęściej Szkołę
Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Respondenci argumentowali wybory atrakcyjnością, potrzebą istnienia tych
zawodów w ramach bezpieczeństwa publicznego oraz szacunkiem społeczeństwa
odnoszącym się w szczególności do straży pożarnej. Wyniki jednak nie napawają
optymizmem, bo tylko 44% mężczyzn jest skłonnych wybrać inną drogę zostania
w mundurze, kobiet więcej bo 55% może być zainteresowanych inną służbą
mundurową.
Interesujące jest to czym badani zajmowali się kandydat bezpośrednio
przed rekrutacją. I tak większość podchorążych rekrutowała się bezpośrednio po
zdanym egzaminie maturalnym. Ale były też osoby (ok. 32 %) mające rozpoczęte
lub przerwane studia na innych uczelniach (np. Akademii Wychowania Fizycznego,
Politechnice Wrocławskiej, filologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych jako studenci cywilni). Na uwagę zasługuje fakt,
że kilkanaście ankietowanych służyło już wcześniej w wojsku, w armii zawodowej
jak i zasadniczej służbie wojskowej. Mimo doświadczeń nabytych w trakcie służby
oraz poznania trudów związanych z tym zawodem, postanowili uczyć się dalej
wojennego rzemiosła i kontynuować dalej przygodę z mundurem.
Przesłanki i powody wyboru szkoły oficerskiej. Głównie są to możliwości
zdobycia zawodu, wykształcenia i to na korzystnych materialnie warunkach.
Zagwarantowanie pracy po studiach to najwyższa liczba wskazań u kobiet,
a u mężczyzn chęć zostania oficerem.
Informacja o tym skąd dowiadywano się o możliwości rekrutacji do szkoły
oficerskiej, potwierdza, że zdecydowanie Internet. Ponad połowa ankietowanych
stwierdziła, że dzięki internetowi dowiedziała się o uczelni i jej rekrutacji. Każda
uczelnia wojskowa ma swoją macierzystą stronę internetową, na której umieszcza
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najważniejsze i aktualne informacje. W tym również o warunkach rekrutacji. Wśród
pozostałych źródeł informacji wymieniano reklamę w telewizji, ulotki informacyjne,
lub osoby pracujące w uczelniach wojskowych. Niektórzy wskazali, że informację
pozyskali od znajomych.
o wyborze szkoły oficerskiej, wymieniano ofertę edukacyjną, bezpłatne
wyżywienie, zakwaterowanie, comiesięczne uposażenie podchorążego, darmowe
umundurowanie i zagwarantowanie pracy na kolejne 10 lat po ukończeniu
pięcioletniego okresu nauk. Sprawia to, że młodzi ludzie decydują się na naukę
w szkołach wojskowych. W przypadku WSOWL zaznaczano szeroki wybór
specjalności w porównaniu do ofert innych uczelni. Podchorążowie mogą się
kształcić w korpusie osobowym wojsk rakietowych i artylerii, rozpoznania, wojsk
pancernych i zmechanizowanych, obrony przeciwlotniczej czy wojsk inżynieryjnych
jako saperzy. Równie ważnym jest image „szkoły generałów”. Często zaznaczano,
że położenie uczelni jest ważnym elementem wyboru. Dobre połączenie drogą
lądową i powietrzną, a bliskość gór oraz piękno regionu i samego miasta Wrocław
sprawia, że jest to wartościowe miejsce do życia oraz aktywnego spędzania czasu
wolnego. Argumentowano również możliwościami rozwoju kultury fizycznej oraz
większą godzin z wychowania fizycznego, niż w innych uczelniach wojskowych.
Kto pomagał/wspierał decyzje dotyczące WSOWL spośród wszystkich
innych uczelni wojskowych, jest interesującą informacją, bo jej konsekwencją jest
późniejsze zaangażowanie do nauki, ale też konfrontacja z poprzednimi
wyobrażeniami o uczelni i zawodzie żołnierza. Ponad połowa badanych
samodzielnie podjęła decyzję o wyborze. Analizowano poszczególne oferty,
wypunktowano najważniejsze argumenty, i tak podejmowano decyzję. Jedna
czwarta badanych przyznała, że to rodzina pomogła wybrać uczelnię. Mogło to być
spowodowane brakiem zdecydowania kandydata, a nawet brakiem umiejętności
samodzielnego kierowania własnym życiem, co może być negatywne w skutkach
w przyszłej pracy na stanowisku dowódcy plutonu.
Badani podchorążowie mają już doświadczenie w pobieraniu nauki
w uczelni wojskowej. Stąd dużą wartość poznawczą to czy podjęliby się jeszcze
rekrutacji do uczelni, w konfrontacji z nabytymi doświadczeniami i przeżyciami.
Około dwóch trzecich ankietowanych potwierdziło, że znając rzeczywistość oraz
realia studiów podjęłoby się mimo to raz jeszcze nauki w szkole. Osoby te nie zostały
zniechęcone i na pewno będą dobrze służyć jako oficerowie Wojska Polskiego.
Zaledwie 14% badanych odpowiedziało, że nie podjęłoby się jeszcze raz nauki
w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Jest to spowodowane
rozczarowaniem, zbyt wielkim natłokiem zadań służbowych, a nawet rozłąką
z rodzinami. Pozostali badani byli neutralni w stosunku do powyższej problematyki.
Reasumując wyniki przeprowadzonych badań w tabeli nr 2, zebrano
determinanty wyboru szkoły. Respondenci mogli wybrać trzy najważniejsze
powody/przesłanki.
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Tabela nr 3: determinanty wyboru szkoły
Kobiety
Liczba
%
Zatrudnienie
34
22,7
Image szkoły
6
3,9
generałów
Korzyści materialne
16
10,5
Wcześniejsza
22
14,6
emerytura
Stała pensja
16
10,5
Bezpieczeństwo
5
3,3
państwa
Wizerunek oficera
5
3,3
Patriotyzm
17
11,2
Satysfakcja
uczestnictwa
6
3,9
\w misjach
Sprawdzenie się
15
10,0
w trudnych warunkach
Wpływ na
2
1,3
bezpieczeństwo
Dbanie o
porządek/pokój
5
3,3
w rejonach
szczególnych zagrożeń
Aspekt rodzinny
2
1,4
Dwuzawodowe
wykształcenie
\z perspektywą pracy
0
0
\w strukturach
cywilnych
Suma wskazań
150
100,0,
Źródło: na podstawie badań własnych

Mężczyźni

Łącznie

Liczba
202

%
13,4

Liczba
236

%
14,3

159

10,7

165

10,0

113

7,6

129

7,9

131

8,7

153

9,4

110

7,3

126

7,6

95

6,3

1oo

6,2

153
124

10.3
8,4

158
141

9,8
8.8

87

5,9

93

5,6

76

6,7

91

5,6

72

4,9

74

4,7

95

6,6

100

6,2

44

3.0

46

2,8

30

0,20

30

0,30

1491

100

1647

100

Nie jest zaskoczeniem, że największa ilość zaznaczeń wskazuje na pewność
zatrudnienia. Nie jest to optymistyczne, bowiem część podchorążych wybrała szkołę
wojskową licząc na stałą pracę i inne przywileje świadczone przez wojsko. Godne
podkreślenia jest wysoko notowany image „szkoły generałów”, starannie
i profesjonalnie wykorzystywany w promocji uczelni. Podobnie jak znaczenie
wizerunku oficera. Na czwartym miejscu mężczyźni i kobiety podali za motyw
patriotyzm. To stwierdzenie – zdaniem autorów – budzi naszą największa
satysfakcję, i przekonanie iż warto było ponieść trud prowadzenia naszych badań,
aby dojść do tego stwierdzenia. Nie wiemy jaka byłaby opinia, gdybyśmy nie
ograniczyli liczby odpowiedzi do trzech…prawdopodobnie znacznie wyższa. Analiza
wyników jest uwarunkowana sytuacją określonej szkoły, ale sądzimy iż wszystkie
szkoły wojskowe posiadają podobne możliwości jeszcze lepszego wykorzystania
symbolu jak np. „Szkoła Orląt”, i inne znane/popularne wyznaczniki dla promocji. Nie
potrafimy zaproponować każdej szkole z osobna hasła reklamowego, bo lepiej to
mogą ustalić same szkoły, ale proponujemy zauważyć dla inspiracji znaczenie takich
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haseł/synonimów jak: Volwo-bezpieczeństwo; Sony – jakość; Mercedes – luksus,
itp.
5. Propozycje dla rozwoju oferty oraz specjalizacji wynikające z badań
Na podstawie przeprowadzonych badań można zaobserwować pozytywne
i negatywne cechy, mające wpływ na kształcenie i wychowanie kandydatów na
żołnierzy zawodowych. Najbardziej kontrowersyjną była opinia dotycząca nauki
w uczelni. Blisko 50% ankietowanych stwierdziło, że oferta nauki w tej szkole nie jest
atrakcyjna, pomimo że ją wybrali. Dzieje się tak, dlatego, że słuchacze wojskowi nie
wszystko wiedzieli o realiach nauczania w takiej uczelni. Jeszcze jako kandydaci na
żołnierzy, chcieli zostać podporucznikami i dowodzić ludźmi. Ich wyobrażenia
o procesie kształcenia ograniczały się tylko do przedmiotów i tematyki wojskowej.
Media oraz reklamy nie pokazywały cywilnych przedmiotów, czyli tego co stanowi
około 80% edukacji w pięcioletnim okresie kształcenia. Skonstatowano, że program
zarządzania, na którym kształci się ponad połowa studentów, jest mniej adekwatny
do wyobrażeń o uczelni i zawodzie oficera. Ta konstatacja znajduje potwierdzenie,
gdy zapytano o wybór czynników, na podstawie których wybierano tę uczelnię.
Najmniej ankietowanych do pozytywów zaliczało właśnie kierunek studiów jakim jest
zarządzanie w szkole wojskowej. Można zatem uogólnić, iż niedostateczna jest
promocja kształcenia dwuzawodowców, że zarządzanie jest tożsame
z dowodzeniem, a w perspektywie tak wykształceni oficerowie będą w cywilnym
społeczeństwie nadal czynni, szczególnie przydatni, mogli pracować w zarządzaniu
kryzysowym i strukturach proobronnych. Przypomnijmy, że zawodowi żołnierze
mogą, i często z różnych powodów przechodzą po 15 latach na emeryturę. Równie
ważne jest to, że w tej szkole kształcą się osoby przygotowywane do pracy z ludźmi,
a zatem są odpowiedni do zarządzania kadrami. Anatomia arkan tego
zarządzania/dowodzenia jest tożsama z realizowanym kierunkiem studiów.
Interesującą opinią jest konsekwencja w zainteresowaniu służbami
mundurowymi, podkreślano bowiem, że w razie niepowodzenia w dostaniu się do
WSOWL licznie stwierdzano, że staraliby się dostać do WSOSP (36% mężczyzn
i 20% kobiet). Zastanawiające jest jednak to, że ponad 25% respondentów w razie
niepowodzenia, nie wybrałaby żadnej innej uczelni wojskowej. Może należałoby
stworzyć odnośniki na stronach internetowych poszczególnych szkół, które powinny
przekierowywać interesanta bezpośrednio na stronę innej uczelni, lub jedną ogólną
stronę o wszystkich uczelniach mundurowych, na której byłyby wszelkie przydatne
informacje.
Być może przesądza o tym specyfika szkół wojskowych. Trudno sobie
wyobrazić, że kandydat na oficera w wojskach lądowych, może alternatywnie
rozpocząć np. karierę pilota. Natomiast niewątpliwie może rozpocząć karierę
wojskową inną drogą dojścia do służby wojskowej.
Niektórzy podchorążowie odpowiadali też, że gdyby nie zostali zakwalifikowani
do WSOWL, to wybraliby inny zawód, zamiast starać się trafić inną drogą do wojska.
Oznacza to myślenie o innych możliwościach, gdyż znane są wysokie kryteria
dostępu do uczelni wojskowych, jak choćby sprawność fizyczna i generalnie –
zdrowie. Innym wyjaśnieniem jest brak informacji/wiedzy o innych możliwościach
zostania oficerem wojska. Brak profesjonalnej reklamy, brak rozgłosu sprawiają, że
młodzi ludzie nie wiedzą gdzie się udać po odpowiednie informacje dotyczące
rekrutacji. Interesującym jest to, że w takiej sytuacji jednak 47% podchorążych już
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ze stażem na uczelni wojskowej, wybrałoby inną uczelnię mundurową, po której
mogliby zostać oficerami. Respondenci wskazali, że byłaby to Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie lub Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Fakt ten świadczy o tym, że
młodzi ludzie są generalnie pozytywnie nastawieni do służby w formacjach
mundurowych, społecznie akceptowanych, co ma duży wpływ na indywidualny
wizerunek obywatela w mundurze. Ponadto można sądzić, iż obecnie dużą rolę
odgrywa edukacja dla bezpieczeństwa, dotycząca zagrożeń w czasie pokoju oraz
ich rozpoznawaniem. Młodzi ludzie są uczeni odpowiednich zachowań w razie
wystąpienia niebezpieczeństwa, kształtuje i rozwija się ich świadomość obronna
dzięki czemu zainteresowanie mundurem jest duże mimo, że informacje
o możliwości uczenia się w szkołach oficerskich nie docierają do nich z różnych
powodów.26Na podstawie lektury odpowiedzi można dojść do wniosku, że uczelnie
powinny poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o informacje o możliwości
uczestniczenia w różnych zajęciach, realizowanych w ramach specjalności jak np.:
wspinaczka czy nurkowanie. Poszerzyłoby to możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przydatnych w każdej przyszłej pracy, w tym głównie po przejściu na
emeryturę wojskową.
Potwierdziło się, że reklama jest uznawana za postawowy środek przekazu, ale
internet jest medium najpopularniejszym. To stąd w większości podchorążowie
uzyskiwali informacje dotyczące rekrutacji. Aczkolwiek żeby znaleść w internecie
jakiekolwiek informacje, trzeba wiedzieć wcześniej czego szukać. Reklama, która
jest instrumentem promocji daje usługodawcy wiele korzyści, dzięki niej można
aktywnie dotrzeć do wielu adresatów przebywających w wielu miejscach. Reklamą
można manipulować, poprzez dodanie dramatyzmu lub ożywienia treści przekazu,
wywrzeć pozytywne wrażenie dzięki odpowiednim metodom psychologicznym. 27
Urzeczywistnienie przekazu widocznego w reklamach lub pokazanie w sposób
bardziej realistyczny obrazu codzienności życia podchorążego sprawiłoby, że część
studiujących nie podjęłoby się nauki w szkole wojskowej, oszczędzając sobie i innym
czasu i pieniędzy, a z kolei osoby, które z różnychwzględów nie rozpoczęły studiów,
podjęłyby próbę ponownej rekrutacji, do końca przekonani do wyboru. Poza tym
uczelnia swoją reklamą mogłaby uświadomić społeczeństwu, że po ukończeniu
nauki ma się zapewnione miejsce pracy na stanowisku dowódcy plutonu na okres
10 lat, oraz emeryturę po odsłużeniu 15 lat. W porównaniu ze stosunkowo dużym
bezrobociem, niskimi kwalifikacjami osób ubiegających się o pracę w mieście może
to być dobrym rozwiązaniem na zdobycie wykształcenia oraz zawodu. 28
Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że blisko 30%
respondentów zostało namówionych do podjęcia nauki w uczelni wojskowej przez
rodzinę. Jest to niepokojące, ponieważ osoby te mogły postąpić wbrew swojej woli.
Poza tym osoby będące z przymusu żołnierzami prawdopodobnie nie będą dobrymi
dowódcami. Po pewnym czasie ich nieradzenie sobie oraz brak predyspozycji
przywódczych mogą skutkować słabym wyszkoleniem, niskimi nastrojami oraz
brakiem zaangażowania w życie codzienne jednostki. Ponadto powinno się
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A. Matysiak, T. Borys, Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej – stan i perspektywy. Wrocław 2006,
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uświadamiać kandydatom, że nauka, życie, byt oraz proces adaptacji nie należą do
najłatwiejszych.29
Spośród wszystkich podchorążych 20% podaje, że sugerowało się opiniami
osób powiązanych z uczelnią. Mino to później 50% negatywnie oceniło warunki
socjalne i bytowe: wieloosobowe pokoje, kontrolowanie godzin oraz powodów
przebywania podchorążych poza terenem jednostki, i to może być powodem
negatywnego obrazu uczelni i studiów. Aby to zmienić, szkoła może przyjąć jeden
z europejskich wzorów, polega on na ugruntowaniu zrozumienia, że studenci są
osobami dorosłymi, i sami odpowiadają za swoją przyszłość oraz wywiązywanie się
z określonych zadań. Dobrym w tej kwestii rozwiązaniem jest niemiecki system
dowodzenia – tak zwane „Wewnętrzne Przywództwo”, którego centralnym
elementem jest „obywatel w mundurze”. Ukazuje się w nim żołnierzy, jako osoby
wolne, ale jednak też jako obywateli państwa zachowujących się odpowiedzialnie,
pozostających w ciągłej gotowości do wykonywania obowiązków służbowych, którzy
wykonują zdyscyplinowanie i zmotywowanie powierzone im obowiązki, mając na
uwadze etyczne i prawne przepisy, ponosząc pełną odpowiedzialność prawną
i dyscyplinarną za ich nieprzestrzeganie. 30 System ten jest sprawdzony, ponieważ
niemieccy podchorążowie uczą się i przebywają na terenie uczelni poza jakąkolwiek
kontrolą przełożonych wiedząc, że jeśli nie zaliczą sesji czy egzaminów
sprawnościowych, wówczas zostaną relegowani z uczelni. Ich warunki życiowe są
lepsze, mieszkają w dwuosobowych, trzy osobowych pokojach, a posiłki są
wydawane w formie bufetu, dzięki czemu mogą prowadzić dietę dostosowaną do
swoich potrzeb. Sądzimy, że stworzenie wszędzie podobnych warunków naszym
studentom wojska, jest kwestią czasu.
Innym zabiegiem promocyjnym jest funkcjonowanie różnych sekcji
zainteresowań, pozyskiwanie nowych członków, ich aktywna reklama w środowisku
oraz rozpowszechnianie korzyści związanych z przynależeniem do takiej
organizacji. Wielu podchorążych będących w szkole nie wie na przykład o istnieniu
studenckiego naukowego koła bezpieczeństwa, innych, gdzie uczestnicy mogą
poznać bezpilotowe systemy latające oraz wcielić się w ich operatorów, by zdalnie
latać takim urządzeniem. Wielu podchorążych nie wie też, że na terenie uczelni
istnieje strzelnica pneumatyczna, na której można prowadzić ogień z pistoletów lub
karabinków pneumatycznych amunicją na śrut. Wystarczy tylko zapisać się do sekcji
strzeleckiej prowadzonej przez zakład Teorii i Praktyki Strzelań aby móc oficjalnie
uczestniczyć w treningach strzeleckich. Wielu podchorążych nie wie również o sekcji
działań połączonych, przynależąc do której mogą uczyć się prawidłowego
poruszania się w terenie lesistym, zurbanizowanym czy taktyki walki używanej
w Wojskach Specjalnych, wraz z żołnierzami jednostek specjalnych z Grupy
Reagowania Operacyjno-Manewrowego, czy Jednostki Wojskowej Komandosów.
Ten brak aktywnej informacji oraz brak otwarcia na nowe osoby sprawia, że takie
szkolenia nie są zauważane co wpływa negatywnie na ogólny obraz uczelni w której
pozornie niewiele się dzieje.
Z. Gierczyk, W. Obara, Z. Śliwa, Uwarunkowania adaptacji i kształtowania się motywacji słuchaczy do
nauki i zawodu (w:) Z. Gierczyk (red.): Problemy adaptacji i kształtowania się motywacji słuchaczy
wyższych szkół wojskowych do nauki zawodu. Poznań 1999, s. 25-28
30
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/DcgxDoAgDADAt_iBdnfzF-piipTaQKrBIt-X3Ha442
D0qZDrbVRwxe3UOXQIPTK8Xlk9V-LkDFKbxULCBmrGlY_U-Bop-ORl-gGxyMb-/
(pobrano 22.10.2015 r.)
29
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Podsumowując wyniki badań można dojść do ogólnych wniosków, przydatnych
w promowaniu uczelni:
 należałoby rozważyć zmianę w ofercie kierunku zarządzanie na ściślejsze
powiązanie z tematyką wojskową;
 prowadzić rozmowy o walorach kompatybilności kierunków zarządzanie
i wojskowość;
 poszerzyć zajęcia o przedmioty ogólnorozwojowe, realizowane już przez
podchorążych o specjalności rozpoznanie takie jak: wspinaczka czy
nurkowanie;
 stworzyć wspólną/jedną dla wszystkich stronę internetową, realizującą pełny
zakres informacji o wszystkich szkołach wojskowych, gdzie zainteresowani
mogliby je szybko zlokalizować, porównać, dowiedzieć się o funkcjonowaniu
i ofercie, życiu innych uczelni wojskowych;
 poinformować kandydatów o innych możliwościach rekrutacji do wojska
w razie niepowodzenia w aplikacji do jednej z nich;
 zwiększyć promocję w Internecie, dotyczącą poszukiwania spośród
najzdolniejszej młodzieży kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie
oficerskim;
 podwyższyć kryteria oceny kandydatów w trakcie trwania rozmowy
kwalifikacyjnej i w pierwszej kolejności przyjmować tych, którzy dzięki
samodzielnej decyzji, chcą się dostać na studia wojskowe;
 przyjąć zachodnie standardy i bardziej usamodzielniać podchorążego jako
odpowiedzialnego, który musi umieć decydować o losie swoim i innych;
 otwarcie większej liczby sekcji zainteresowań, pokazać możliwości
spędzania czasu w ramach samokształcenia, samodoskonalenia oraz
samorealizacji.
6. Działania i dalsze propozycje do upowszechnienia zainteresowania
wojskiem i służbą wojskową
Wojsko Polskie w przeciągu 20 lat znacznie się zmieniło. Służba oraz praca
w nim jest pożądana przez wielu ludzi. O zmianach świadczy fakt, że przed laty
młodzi ludzie unikali wojska, a obecnie trzeba mieć szczególne predyspozycje, aby
móc w ogóle myśleć o rekrutacji. Zainteresowanie wojskiem wzrasta: Internet, filmy
promujące służbę ojczyźnie w różnych rodzajach wojsk, mają bezpośredni wpływ na
zainteresowanie tym rodzajem pracy. Wojsko zajmuje się promowaniem armii
w kraju i poza jego granicami. Programowaniem i dużej mierze realizacją, zajmuje
się ministerialny Departament wychowania i promocji obronności, którego zadaniem
jest tworzenie pozytywnego obrazu wojska m. in. poprzez:
 promowanie tradycji oręża Wojska Polskiego;
 promowanie w społeczeństwie problematyki związanej z działalnością sił
zbrojnych;
 tworzenie, opracowywanie materiałów związanych z promocją wojska wśród
społeczeństwa oraz związanych z rekrutacją do poszczególnych korpusów
osobowych;
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 kooperacja z organizacjami pozarządowymi w celu reklamy i promocji
obronności oraz pozyskiwania nowych kandydatów na żołnierzy
zawodowych.31
Powinno się stworzyć punkty informacyjne, w których osoby zainteresowane
wojskiem mogłyby uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
Z naszych badań wynika, że nie sprawdzają się: doradca zawodowy oraz doradztwo
WKU. Wartościowym wzorcem są np. punkty informacyjne armii amerykańskiej,
z których można wiele adaptować do naszego sposobu komunikacji z młodzieżą.
Dotąd wzywano na badanie zdolności do odbycia służby wojskowej, po czym
niekoniecznie zwracano uwagę na plakaty i broszurki reklamowe o wojsku. Z kolei
doradca zawodowy nie jest osobą przeszkoloną i odpowiednio dobrze przygotowaną
do udzielania informacji o służbie wojskowej, czy szkolnictwie wojskowym.
Wg J. Rybaka ważne w upowszechnianiu służby wojskowej wśród
społeczeństwa, jest utożsamianie się żołnierzy z bohaterami historycznymi. Obecnie
Wojska Specjalne przejmują tradycję oraz symbolikę Polskiego Państwa
Podziemnego walczącego z okupantem w Warszawie, w trakcie trwania II Wojny
Światowej.32 Wg A. Felchnera każda jednostka wojskowa powinna utożsamiać się
z wybraną organizacją, utożsamiać się z jej tradycjami oraz pielęgnować jej historię.
Natomiast żołnierzy powinno się porównywać z bohaterami, którzy dzięki swojej
waleczności oraz odwadze zapisali się na wieki w historii Polski, a ich postawa oraz
wyczyny mogą służyć za przykład nie tylko jako zwyczajnych ludzi ale przede
wszystkim jako żołnierzy.33 Inną możliwością zapoznania opinii publicznej
z możliwościami/walorami wojska są zawody użyteczno-bojowe, organizowane
przez jednostki wojskowe. Na takich imprezach np. zawodach sportowych,
rozstawiany jest sprzęt wojskowy danej jednostki oraz punkty informacyjne
dotyczące danej specjalności lub rodzaju wojsk. Jest to zbyt skromne. Większy
odzew by miały te bardziej tożsame z klasycznymi eventami. Powinien istnieć
obowiązek aby w trakcie trwania różnego rodzaju imprez były organizowane punkty
informacyjne promujące wojsko oraz możliwości/warunki zostania żołnierzem
zawodowym. Do tej pory licznie organizowane są przez resort obrony,
przeprowadzane w ramach promocji Wojska Polskiego: konkursy historyczne,
zawody strzeleckie, sportowo-obronny czy użyteczno-bojowe. Wspierani są
organizatorzy różnych apeli, przysięg, oficjalnych wystąpień, czy stoisk
promocyjnych w trakcie imprez związanych z obronnością.34 Np. WSOWL
uczestniczy we wszystkich targach rekrutacyjnych do szkół wyższych. To ciągle za
mało w stosunku do możliwości szkół wojskowych.
Armia jest w trakcie modernizacji, wymieniany jest sprzęt, wyposażenie
i dotyczy to wszystkich jednostek wojskowych. Promując wojsko i chcąc zachęcić
społeczeństwo do wstępowania w jego szeregi, należy częściej pokazywać efekty
przeprowadzonych modernizacji, np. zintegrowane systemy łączności i dowodzenia.
Młode społeczeństwo żyjące i wychowane w świecie komputerów rekrutując się do
armii będzie mogło pracować przed komputerem, pasjonować się obsługując na
G. Rowiński, R. Pęksa, Promocja obronności podstawy kreowania wizerunku wojska. Warszawa 2004,
s. 12-13
32
J. Rybak, Drzwi do specjednostki (w:) „Polska Zbrojna” 2015. nr 2, s. 36-39
33
A. Felchner, Znaczenie tradycji wojskowych w kształceniu etosu oficerskiego (w:) M. Korczak (red.):
Szkolnictwo wojskowe w świetle wymogów i potrzeb Sił Zbrojnych. Poznań 1995, s. 130-135
34
Ibidem, s. 23-25
31
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przykład strzelanie artylerii przez bezzałogowe systemy powietrzne. Specjaliści
mogą zaprezentować bezpilotowy środek latający i prowadzić rozpoznanie
obrazowe w czasie rzeczywistym, samemu będąc niezauważonym, a obsługa
pracuje w spokojnych warunkach ograniczając się do sterowania statku
powietrznego za pomocą laptopa, jak proponuje M. J. Zawodniak. 35
Promując/reklamując armię powinno się demonstrować najnowszy sprzęt oraz
warunki pracy w nim. Kołowy transporter opancerzony Rosomak – symbol
modernizacji Wojska Polskiego – powinien być częściej uwidaczniany w spotach
promocyjnych.. Swoje realne możliwości pokazały one w trakcie misji
w Afganistanie. Wozy te okazały się tak skuteczne, że do 2013 roku dostarczono dla
armii 570 pojazdów.36 W kwestii promocji symbolem są Wojska Specjalne,
wzbudzające podziw oraz szacunek wśród najlepszych jednostek specjalnych
świata. Wielu ludzi pragnie w nich służyć. Obecnie trwają rozmowy by rekrutować
żołnierzy jednostek specjalnych również ze środowiska cywilnego, niestety
ze względu na zbyt małą liczbę odpowiednich kandydatów w środowisku
wojskowym.37 Daje to wielkie szanse osobom, zainteresowanych służbą w tego typu
jednostkach, a w szczególności promuje to oraz upowszechnia Siły Zbrojne.
Innym sposobem promowania obronności oraz upowszechniania wojska wśród
społeczeństwa jest pomoc ludności cywilnej w trakcie występowania klęsk
żywiołowych. Społeczeństwo, osoby poszkodowane lub zagrożone np. na skutek
powodzi, mogą liczyć na pomoc wojsk inżynieryjnych przy ewakuacji i na odbudowę
infrastruktury dzięki wojskowym jednostkom odbudowy. 38 Pomoc ta skierowana
w stronę osób cywilnych jest najlepszą formą promowania wojska wśród
społeczeństwa. Przynosi wiele korzyści obu stronom i pozwala pozyskać wielu
miejscowych ludzi zafascynowanych sprawnym działaniem oraz szybką reakcją.
Program upowszechniania zainteresowania wojskiem widoczny jest również
wśród rosnącej liczby klas mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Jest to
efekt zarówno promocji służb mundurowych w środowisku cywilnym, ale też
zainteresowania społeczeństwa kwestiami bezpieczeństwa narodowego, a także
wsparcia wojska dla rozwoju i kształcenia tych osób. Uczniowie klas mundurowych
poza przychodzeniem na lekcje w mundurach poświęcają, w porównaniu do uczniów
klas o innym profilu niż wojskowy, więcej czasu na dodatkową naukę. Uczniowie ci
uczą się przedmiotów związanych z przysposobieniem wojskowym, podstawą
wojskowości, mają również naukę strzelania czy wspinaczki. Są to już organizacje
proobronne i jako takie powinny być promowane. Na weekendy są organizowane
wyjazdy do różnych jednostek, obozy poligonowe czy szkolenia survivalowe. 39 To
dopiero początek rozwoju tego rodzaju kierunku nauki wśród szkół licealnych, ale
też współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a szkolnictwem cywilnym.
Osoby, które pozytywnie ukończyły naukę w klasie o profilu wojskowym powinny
mieć propozycję wstąpienia w szeregi armii zawodowej. Obecnie tak nie jest i jest to
problem, ponieważ marnowany jest wielki potencjał tych młodych ludzi, którzy nie

M. J. Zawodniak, System Horus A dla artylerii (w:) „Przegląd sił zbrojnych”. 2015, nr 1, s. 103-105
N. Bączyk, Dekada drapieżnika (w:) „Polska Zbrojna”. 2015, nr 1, s. 12-17
37
P. Bernabiuk, Którędy do komandosów (w:) „Polska Zbrojna”. 2015, nr 3, s. 35-37
38
D. Grabski, Służyć lokalnym społecznościom (w:) „Przegląd Sił Zbrojnych”. 2015, nr 2, s. 12-14
39
P. Glińska, Dzwonek na musztrę (w:) „Polska Zbrojna”. 2015, nr 11, s. 33-36
35
36
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mają możliwości/szansy na doskonalenie już nabytych umiejętności z zakresu
wojska.
Kolejną możliwością promocji wojska wśród społeczeństwa jest reaktywacja
organizacji paramilitarnych takich jak „Strzelec” czy „Liga Obrony Kraju”.
Reaktywacja, ponieważ ich działania takie jak szkolenia dla osób cywilnych
z zakresu strzelania, samoobrony, przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym oraz
reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia, z biegiem czasu zaniknęło. 40 Może to
być spowodowane zbyt małą reklamą owych organizacji w środowisku cywilnym jak
i względnie wysokim poziomem bezpieczeństwa państwa. Rosnącą popularnością
cieszą się natomiast grupy paramilitarne wykorzystujące plastikowe repliki broni
ASG (air soft guns), gdzie mogą oni prowadzić ogień do siebie, szkolić się z taktyki
ogniowej oraz rodzajów wojsk jak i utożsamiać się z wybranymi przez siebie
jednostkami poprzez kupno odpowiedniego oporządzenia. Osoby które zajmują się
tego rodzaju sportem są również pasjonatami militariów oraz wojska. Należałoby
wykorzystać ich potencjał i zaproponować prawdziwą służbę w Wojsku Polskim lub
przynajmniej pomóc w odpowiednim przeszkoleniu tych grup, aby w odpowiednim
czasie można było wykorzystać ich potencjał.
Podsumowując rozważania w kwestii rozpowszechniania wizerunku i promocji
wojska w społeczeństwie można dojść do następujących wniosków, że warto byłoby:
 otworzyć punkty informacyjno-rekrutacyjne w miastach, w których można by
dowiedzieć się o możliwości służby w Wojsku Polskim, o sposobie rekrutacji
oraz o korzyściach związanych faktem bycia żołnierzem;
 popularyzować wojsko poprzez festyny militarne oraz zawody użytecznobojowe, na których odpowiednie osoby zajmowałyby się rekrutacją
i promocją;
 organizować eventy związane z problematyka wojskową;
 zachęcać społeczeństwo do wstąpienia w szeregi armii poprzez pokaz
najnowocześniejszego uzbrojenia i wyposażenia oraz jego możliwości;
 promować wojsko poprzez głębsze oraz intensywniejsze utożsamianie się
z tradycją, historią oraz etosem żołnierza polskiego;
 promować Armię i poprzez liczniejszy udział wojska w zwalczaniu skutków
klęsk żywiołowych;
 wykorzystać potencjał związany z klasami mundurowymi ze szkół licealnych
– możliwość wstąpienia do wojska absolwentów takowych klas
mundurowych bez zbędnej biurokracji;
 reklamować obronność wśród grup paramilitarnych w celu pozyskania
nowych żołnierzy w strukturach wojska lub skierowanie instruktorów do
przeszkolenia tych grup aby w przyszłości można było wykorzystać ich
możliwości bojowe.
Zakończenie
Zainteresowanie wojskiem rośnie. Jest zatem czas na ugruntowanie tej
tendencji, stwarzającej warunki do pozyskania najlepszych kandydatów do szkół
oficerskich, a w perspektywie oficerów na miarę XXI wieku. Promocja wojska
i
obronności
wydaje
się
odstawać
od
możliwości
wykorzystania
40

A. Gurba, Z. Knecht, M. Kopertowski, M. Tarczewska, Renesans organizacji paramilitarnych w Polsce
(w:) ”Gospodarka – Rynek – Edukacja”. 2015, nr. 3, s. 23-31
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aktualnego/rzeczywistego wysokiego poziomu kadry oficerskiej, wykształconej
w kontaktach i współpracy z armiami zagranicznymi. Podchorążowie muszą
dotrzymać kroku nie tylko w obliczu rozwoju techniki wojskowej, ale coraz bardziej
wyrafinowanych technikach komunikacji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
W trudniejszej sytuacji wydaje się być uczelnia, kształcąca w dziedzinie
kierowania/dowodzenia ludźmi. Tu nie wystarczy wiedza z dziedziny techniki, ale
szczególne predyspozycje do komunikacji z ludźmi. Coraz bardziej potrzebne jest
systematyczne badanie oczekiwań, opinii i potrzeb podchorążych, tak aby ich
poziom intelektualny, możliwości dowodzenia /przewodzenia mogły być w pełni
wykorzystane. Ograniczeniami mogą być nie akceptowany w pełni proces
kształcenia. Powstała w ostatnich latach możliwość poprawienia warunków edukacji
w wojsku, mogą i powinny iść w parze z aktualnymi, wysokimi wymaganiami
stawianymi kandydatom i podchorążym. Potrzebne jest sito rekrutacyjne, typowe dla
stojących wysoko w rankingach politechnik i uniwersytetów. Natomiast utrzymanie
dużego zainteresowania uczelnia wojskowa, wymaga podniesienia na wyższy
poziom działalności promocyjnej.
Streszczenie
Przyszłemu studentowi musimy pomóc odpowiedzieć sobie na pytanie co chce
w życiu osiągnąć, co go interesuje, a przede wszystkim kim chce być z zawodu. Gdy
znajdzie odpowiedzi na te pytania będzie mógł dokonać wyboru kierunku oraz
uczelni. W artykule przedstawiamy wyniki przeprowadzonych badań oraz analizę
i interpretację czynników, które mają wpływ na wybór jednej z czterech szkół
oficerskich, funkcjonujących w Polsce.
Słowa klucze: edukacja, czynniki wyboru, badanie, szkoły oficerskie
Summary
The future student must know what does he wants to achieve in his life, what is
he interesting for and especially what kind of profession does he want to do. When
he finds the answers to these questions than he will be able to choose the character
of the studies and the right university. The purpose of the following thesis is to
present the results of research and analysis and interpretation of the factors that
influence the choice of one of four military officers academies located in Poland.
Key words: education, factors of choice, research, military academies
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BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE UCZNIÓW W DRODZE
DO/ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Wstęp
Każdego roku wzrasta natężenie ruchu drogowego. Zjawisko to widoczne jest
niemal wszędzie, a w szczególności możemy zaobserwować to na parkingach
osiedli mieszkaniowych, przy centrum handlowym oraz w okolicy szkół gdzie rodzice
przywożą swoje pociechy. Na podstawie własnej obserwacji, największy ruch
zaobserwujemy w godzinach tzw. szczytu od godz. 7:00-8:00 oraz 15:00-17:00.
Wzmożony ruch utrudniający nam swobodne poruszanie się po mieście widoczny
jest przede wszystkim w centrum miasta lub w miejscach wyjazdowych z terenu
zabudowania np. w okolicy dojazdu do obwodnicy.
Bezpieczeństwo Komunikacyjne to zagadnienie, które dotyczy bezpośrednio
wszystkich ludzi korzystających z infrastruktury drogowej: kierowców, pieszych,
rowerzystów i osób jeżdżących motorami. Mówiąc o edukacji z zakresu komunikacji
w ruchu drogowym należy wiedzieć, iż jest to „zorganizowany system czynności
pedagogicznych nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci, mających na celu
dostarczanie im wiadomości o infrastrukturze komunikacji drogowej i uczestnictwie
w niej, a także aranżowanie sytuacji wychowawczych, w tym wzorów zachowania,
przygotowujących ich do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu
drogowym, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami i znakami drogowymi
przy ich aktywnym udziale”.1
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych badań
wśród uczniów miejskiej i wiejskich szkół podstawowych, mających na celu
uzyskanie informacji na temat wiedzy uczniów z zakresu bezpieczeństwa
komunikacyjnego. Grupę badawczą stanowili wszyscy uczniowie klas V oraz VI,
którzy zdali egzamin uprawniający do poruszania się rowerem po drodze. Uczniowie
rzetelnie wypełnili kwestionariusz ankiety z zakresu bezpieczeństwa
komunikacyjnego
oraz
wykonali
zadanie
dotyczące
zidentyfikowania
przedstawionych znaków drogowych. Niepodważalnym jest fakt, iż każdy uczeń
a w szczególności uczeń posiadający kartę rowerową powinien znać przepisy ruchu
drogowego oraz być świadomym zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania
przepisów.
Podstawowe informacja związane z tematyką – wyjaśnienie pojęć
Bezpieczeństwo jest jedną z potrzeb każdego człowieka. Bezpieczeństwo
opisane zostało w literaturze jako „ naczelna potrzeba oraz wartość człowieka i grup
społecznych, a zarazem ich najważniejszy cel. Jest pierwotną, egzystencjalną

1

E. Frątczak, J. Frątczak, Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Warszawa 1995, s. 21
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potrzebą jednostek, grup społecznych oraz państw, Bezpieczeństwo posiada dwa
zasadnicze składniki tj.:
1) gwarancje nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu
2) swoboda rozwoju danego podmiotu”.2
Bezpieczeństwo określa się jako „stan niezagrożenia, spokoju, pewności, stan
wolności od zagrożeń, stan wolności od strachu lub ataku”3 oraz jako „stan
psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej
osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym”.4
W literaturze przedmiotu można spotkać określenie wychowania
komunikacyjnego jako „świadomej działalności wychowawczej, mającej na celu
ukształtowanie odpowiednich motywacji etycznych, postaw społecznych oraz
bezpiecznych zachowań na drogach, będących integralnym składnikiem ogólnej
kultury współczesnego człowieka”.5 Kolejnym istotnym terminem jest zagrożenie.
Według słownika języka polskiego zagrożenie to „ stan lub sytuacja, które zagrażają
nam czymś lub w których czujemy się zagrożeni”.6 Należy również wyjaśnić termin
komunikacji, który określa „ organizację i środki techniczne przewozu ludzi
i ładunków (transport)”.7Ostatnim istotnym pojęciem jest określenie profilaktyki czyli
„ogółu działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu
się ludzi”.8
Pomimo prowadzenia i rozpowszechniania treści związanych z działalnością
profilaktyczno-edukacyjną, dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny
z zakresu transportu są wciąż przerażające i skłaniające do refleksji w jakim stopniu
działania te przynoszą zamierzone efekty. W poniższej tabeli przedstawiono dane
statystyczne dotyczące wypadków drogowych na terytorium naszego kraju.
Tabela nr 1: wypadki drogowe
Wypadki drogowe

Nieprzestrzeganie przepisów
o ruchu drogowym przez osoby
piesze
Nieostrożne wejście na jezdnię
przez osoby piesze
Stan nietrzeźwości użytkowników
dróg kierujących rowerami
i motorowerami
Stan nietrzeźwości użytkowników
dróg pieszych

Rok 2005

Rok 2010

Rok 2012

Rok 2013

7119

4427

3754

3182

3883

2520

2180

1773

528

344

387

359

1582

960

1074

776

E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem.
Warszawa 2011, s. 15
3
Ibidem, s. 13
4
B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego. Kraków 2000, s. 82
5
W.Bober, Wychowanie komunikacyjne w szkole. Warszawa 1998, s. 14
6
Inny słownik języka polskiego PWN p-ż. Warszawa 2000, s. 1213
7
Nowy leksykon PWN. Warszawa 1998, s. 824
8
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007, s. 333
2
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Ofiary wypadków śmiertelnych
nieletnich do lat 14

173

112

89

90

Ofiary wypadków – ranni nieletni
do lat 14

6091

4586

3946

3747

Źródło: dane Komendy Głównej Policji9

Jak wynika z danych Rocznika Statystycznego Wojewódzka Opolskiego na
jego terenie w 2014 roku doszło do 791 wypadków drogowych. Łącznie w tych
wypadkach brało udział 1020 ofiar, w tym 97 ofiar śmiertelnych/ 100 tyś. ludności
oraz 923 rannych/ 100 tyś. ludności.10 W tabeli nr 1 przedstawiono ilość wypadków
drogowych w poszczególnych latach. W przypadku nieprzestrzegania przepisów
o ruchu drogowym pieszych, liczba ta maleje na przestrzeni lat podobnie jak liczba
nieostrożnych wejść na jezdnię przez osoby piesze. Podobnie sytuacja wygląda
w przypadku liczby ofiar wypadków śmiertelnych z udziałem nieletnich do lat 14 oraz
ofiar wypadków rannych nieletnich do lat 14. Tendencja malejąca wynikać może
z większej świadomości uczniów na temat zagrożeń w ruchu drogowym jednak
wciąż jest potrzeba dalszego uświadamiania dzieci. Omawiając zagadnienia
wychowania komunikacyjnego należy wyszczególnić czynniki oraz zagrożenia, które
mają ogromne znaczenie w edukacji. Z obserwacji własnej wynika, że istotne
znaczenie ma m.in. stan techniczny nawierzchni dróg, który przyczynia się do wielu
wypadków czy kolizji, stan techniczny samochodów, warunki atmosferyczne
w uwzględnieniem każdej pory roku oraz ukształtowanie terenu.
Mówiąc o zagrożeniach należy zwrócić uwagę na sytuacje niebezpieczne
pojawiające się np.
 w momencie zatrzymywania się autobusu szkolnego. Niejednokrotnie
uczniowie wybiegają zza autobusu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd
poruszający się na drugim pasie jezdni;
 wyścigi drogowe odbywające się w okolicy szkół czy przedszkoli;
 korzystanie z telefonu komórkowego przez kierowców;
 przekroczenie prędkości przez kierujących;
 ponadto problemem jest również brak odpowiedniego wyposażenia
odblaskowego, dzięki któremu uczeń byłyby po zmroku widoczny dla
kierowców;
 do częstych wypadków dochodzi również w sytuacji próby przejścia przez
jezdnię między stojącymi samochodami. Dzieci nie potrafią przewidzieć, że
wzdłuż zaparkowanych przejazdów może nadjechać inny pojazd;
 wybiegnięcie dziecka za psem, który zaczyna uciekać;
 używanie przez dziecko słuchawek do słuchania muzyki, przez które nie
słyszy pojazdu zbliżającego się do niego;
 zabawa dzieci za zaparkowanym samochodem. Dzieci są niewidoczne dla
kierowcy, który cofając nie zwraca na nich uwagi.11

9

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014, s. 548-549
Urząd Statystyczny w Opolu, Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego. Opole 2014, s. 325
11
S. De Korvin, B. Schneider, Dziecko na drodze. Zachowania nie do przewidzenia. Warszawa 1996,
s. 20-59
10
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Błędy, które popełniają uczniowie, wynikać mogą z etapu ich rozwoju i poziomu
skupienia uwagi. Uczniowie szkoły podstawowej w porównaniu z uczniami klas
gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych mają trudności z podzielnością uwagi. Nie
do końca rozumieją istotę zagrożeń a wręcz zagadnienia te są dla nich abstrakcją.
Badacze omawianej problematyki podkreślają, że uczniowie zapominają na co dzień
o swoim bezpieczeństwie, gdyż niejednokrotnie można zaobserwować zachowania,
które stwarzają stan zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie korzystający
z rowerów często nie zwracają uwagi na znaki drogowe znajdujące się przy drodze.
Młode osoby mają problem ze zlokalizowaniem odgłosów nadjeżdżających
pojazdów, oceną odległości czy oceną z jaką prędkością pojazd się porusza. Należy
podkreślić, że zagrożenia bezpieczeństwa komunikacyjnego wynikają głównie
z nieuwagi uczniów i ich nieprawidłowego postępowania. Często też sami kierowcy
zagrażają bezpieczeństwu bawiących się w okolicy jezdni dzieci.
Analiza wyników badań własnych
W celu czytelnego ukazania wyników przeprowadzonych badań, dokonano
podziału kwestionariusza ankiety na poszczególne obszary. Podział taki pozwolił na
dokładniejszą interpretację, co w konsekwencji pozwoliło autorce na dogłębniejsze
dostrzeżenie zaistniałych problemów:
 Sposób pokonywania przez uczniów drogę z domu/ze szkoły do
szkoły/domu;
 Bezpieczna droga do szkoły w opinii badanych dzieci;
 Wiedza uczniów na temat ruchu drogowego;
 Częstotliwość promowania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego przez
nauczyciela.
I. Sposób pokonywania przez uczniów drogi z domu do szkoły
i powrotnie
Z zebranych danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że 24,55 % uczniów
szkół wiejskich pokonuje drogę do/ze szkoły pieszo, 10 % dzieci korzysta z roweru,
a 4,55 respondentów dojeżdża autobusem. Najmniej osób dojeżdża do szkoły
samochodem bo tylko 3,64 %. Podobnie wygląda sytuacja uczniów szkoły miejskiej.
40 uczniów przychodzi do szkoły pieszo. 6,36 % uczniów dojeżdża do szkoły
rowerem. Z autobusu szkolnego korzysta również 6,36% uczniów tak jak
w przypadku uczniów szkoły wiejskiej oraz 4,55 % jeździ do szkoły z rodzicami
samochodem. Częstotliwość odpowiedzi dotycząca pieszego poruszania się
wynikać może z położenia bliskiej odległości domów od szkoły, do której swobodnie
uczniowie mogą dochodzić.
Tabela nr 2: sposób dojeżdżania/dochodzenia do/ze szkoły przez ucznia
Lp.

Kategorie
odp

a

Pieszo

b

Autobus

Sposób dojeżdżania/dochodzenia do/ze szkoły przez ucznia
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%
27
24,55
44
40
71
64,55
5

4,55

7

6,36

12

10,91
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c

Rower

11

10

7

6,36

18

16,36

d

Auto

4

3,64

5

4,55

9

8,18

42,73

63

57,27

110

100

razem
47
Źródło: badania własne

W tabeli 3 ujęto wyniki pytania dotyczącego czy w drodze do/ze szkoły
towarzyszy uczniowi ktoś z rodziny. Mając na uwadze szkoły wiejskie, aż 18,18%
uczniów do szkoły dochodzi samodzielnie. 13,64 % udzieliło odpowiedzi rzadko.
8,18 % uczniów zaznaczyło odpowiedź często, natomiast uczniów idących zawsze
w towarzystwie rodziny jest 2,73 %. Nie co odmiennie wygląda sytuacja uczniów
szkoły miejskiej. 21,82 % uczniów rzadko idzie do szkoły w towarzystwie rodziny,
20,91 % nigdy nikt z nimi z rodziny nie idzie. 9,09 % uczniów udzieliło odpowiedzi
„często”, natomiast tylko 5,45 % idzie w towarzystwie rodziny zawsze do szkoły.
Tabela nr 3: towarzyszenie osób z rodziny w drodze do/ze szkoły uczniowi
Lp.

Kategorie
odp

a

Zawsze

Towarzyszenie osób z rodziny w drodze do/ze szkoły uczniowi
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%
3
2,73
6
5,45
9
8,18

b

Często

9

8,18

10

9,09

19

17,27

c

Rzadko

15

13,64

24

21,82

39

35,45

d

Nigdy

20

18,18

23

20,91

43

39,09

42,73

63

57,27

110

100

razem
47
Źródło: badania własne

W tabeli 4 umieszczono analizę częstotliwości samodzielnego pójścia do/ze
szkoły. W szkołach wiejskich uczniów samodzielnie chodzących do szkoły
codziennie jest 23,64 %. Odpowiedzi bardzo rzadko udzieliło 9,09 % badanych.
Uczniów chodzących samodzielnie raz w tygodniu jest 6,36 %, natomiast uczniów
chodzących samodzielnie do/ze szkoły kilka razy w miesiącu jest 3,64 %. Jeżeli
chodzi o szkoły miejskie, aż 39,09 % uczniów chodzi do/ze szkoły sam codziennie.
Odpowiedzi bardzo rzadko udzieliło 6,36 % respondentów, raz w tygodniu 5,45 %
uczniów a odpowiedzi nigdy udzieliło 1,82 % badanych.
Tabela nr 4: częstotliwość samodzielnego chodzenia do/ze szkoły
Lp.

Kategorie
odp

a

Codziennie

b

Raz
w tygodniu

Częstotliwość samodzielnego chodzenia do/ze szkoły
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%
26
23,64
43
39,09
69
62,72
7

6,36

6

5,45

13

11,82

314
____________________________________________________________________

c
d

e

Kilka razy
w miesiącu
Bardzo
rzadko
Nigdy

4

3,64

5

4,55

9

8,18

10

9,09

7

6,36

17

15,45

0

0

2

1,82

2

1,82

42,73

63

57,27

110

100

razem
47
Źródło: badania własne

II. Bezpieczna droga do szkoły w opinii badanych dzieci
Na podstawie analizy wyników zebranych w tabeli 5 stwierdzono, że 30,91 %
uczniów szkół wiejskich czuje się bezpiecznie w drodze do/ze szkoły. 8,18 %
uczniów udzieliło odpowiedzi nie wiem, a 3,64 % uczniów nie czuje się bezpiecznie
w drodze do/ze szkoły. Bardzo zbliżone wyniki uzyskano po przeprowadzeniu badań
w szkołach miejskich. 40,91 % uczniów czuje się bezpiecznie w drodze do/ze szkoły,
9,09 % respondentów nie ma zdania na ten temat, a 7,27 % uczniów nie czuje się
bezpiecznie w drodze do/ze szkoły
Tabela nr 5: poczucie bezpieczeństwa w drodze do szkoły
Poczucie bezpieczeństwa w drodze do szkoły
wieś
miasto
ogółem
%
L
%
L
%
30,91
45
40,91
79
71,82

Lp.

Kategorie
odp

a

Tak

L
34

b

Nie

4

3,64

8

7,27

12

10,90

c

Nie wiem

9

8,18

10

9,09

19

17,27

42,73

63

57,27

110

100

razem
47
Źródło: badania własne

W tabeli 6 umieszczono odpowiedzi uczniów związanych z pytaniem odnośnie
wyposażenia w elementy odblaskowe. Ponownie odpowiedzi uczniów szkół
wiejskich i szkoły miejskiej były bardzo zbliżone. 25,45 % uczniów szkoły wiejskiej
posiada elementy odblaskowe w drodze do/ze szkoły. Niestety nie wszyscy bo aż
17,27% uczniów nie ma takich elementów przy sobie. Natomiast w szkole miejskiej
35,45 % respondentów elementy te posiada, a 21,82% nie posiada.
Tabela nr 6: wyposażenie ucznia w elementy odblaskowe
Lp.

Kategorie
odp

a

Tak

L
28

b

Nie

19

razem
47
Źródło: badania własne

Wyposażenie ucznia w elementy odblaskowe
wieś
miasto
ogółem
%
L
%
L
%
25,45
39
35,45
67
60,91
17,27

24

21,82

43

39,09

42,73

63

57,27

110

100
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W kolejnym pytaniu poproszono uczniów o odpowiedzi na pytanie czy drogą
jaką się porusza do/ze szkoły jest wyposażone w chodnik. 23,64% uczniów szkoły
wiejskiej potwierdza obecność chodnika. Ku zaskoczeniu autorki artykułu 13,64%
respondentów w drodze do szkoły korzysta z chodnika częściowo natomiast nie
korzysta w ogóle aż 5,45%. Nie co odmiennie wygląda sytuacja uczniów szkoły
miejskiej. 46,36% uczniów twierdzi, że droga do/ze szkoły jest wyposażona
w chodnik. Odpowiedzi częściowo udzieliło 6,36% respondentów. Tylko 3,64 %
uczniów twierdzi, że w drodze do/ze szkoły nie ma możliwości korzystania
z chodnika a 0,91% nie ma zdania na ten temat ponieważ do/ze szkoły jeździ
z rodzicami samochodem.
Tabela nr 7: obecność chodnika przy drodze prowadzącej do/ze szkoły
Lp.

Kategorie
odp

a

Tak

Obecność chodnika przy drodze prowadzącej do/ze szkoły
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%
26
23,64
51
46,36
77
70

b

Nie

6

5,45

4

3,64

10

9,09

c

Częściowo

15

13,64

7

6,36

22

20

0

1

0,91

1

0,9

42,73

63

57,27

110

100

d

Inne (jeżdżę
0
samochodem)
razem
47
Źródło: badania własne

Analiza danych zawartych w tabeli 8 ukazuje, iż 22,73 % uczniów szkół
wiejskich twierdzi, że droga jaką się porusza do/ze szkoły jest dobrze oświetlona
w całości. Częściowo oświetlona droga jest zdaniem 16,36 % uczniów. 3,64 %
badanych uważa, że droga nie jest dobrze oświetlona. 40,91 % uczniów
uczęszczających do szkoły miejskiej twierdzą, że droga jest dobrze oświetlona.
Częściowo oświetlona jest zdaniem 15,45 % badanych. 0,91 % uważa, że droga
jaką się porusza nie jest dobrze oświetlona.
Tabela nr 8: oświetlenie drogi jaką porusza się uczeń w drodze do/ze szkoły
Oświetlenie drogi jaką porusza się uczeń w drodze do/ze szkoły
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%
a
Tak
25
22,73
45
40,91
70
63,63
b
Nie
4
3,64
1
0,91
5
4,55
c
Częściowo
18
16,36
17
15,45
35
31,82
razem
47
42,73
63
57,27
110
100
Źródło: badania własne

Lp.

Kategorie
odp

Analiza wyników umieszczonych w tabeli 9 pokazuje, że w drodze do/ze szkoły
część uczniów zauważa niebezpieczne miejsca. 17,27 % uczniów szkół wiejskich
twierdzi, że niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie. Zdaniem 15,45 %
badanych nie ma miejsc niebezpiecznych w drodze do/ze szkoły. Według 5,45 %
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badanych uczniowie nie mają możliwości korzystania z chodnika. Natomiast 2,73 %
uczniów twierdzi, że nie ma pobocza po którym mogliby się poruszać, w związku
z tym są zmuszeni podążać drogą. 1,82 % badanych nie zauważyło przejścia dla
pieszych w okolicy szkoły. Odmienne zdanie jest uczniów szkół miejskich. 34,55 %
uczniów twierdzi, że nie istnieją miejsca niebezpieczne, które by zauważyli w drodze
do/ze szkoły. Zdaniem 11,82 % respondentów istnieje niebezpieczne skrzyżowanie.
4,55 % badanych zaobserwowało brak pobocza a 3,64 % uważa, że nie ma
możliwości korzystania z chodnika. Zaskakująca jest wypowiedz 2,73 %
respondentów twierdzących, że w okolicy szkoły nie ma przejścia dla pieszych.
Tabela nr 9: niebezpieczne miejsca w drodze do/ze szkoły w opinii badanych
Lp.

a
b
c
d

e

Niebezpieczne miejsca w drodze do/ze szkoły w opinii
badanych
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%
19
17,27
13
11,82
32
29,09

Kategorie
odp

Niebezpieczne
skrzyżowanie
Brak chodnika
6
Brak pobocza
3
Brak przejścia
2
dla pieszych
w okolicy szkoły
Nie istnieją
17
razem
47
Źródło: badania własne

5,45
2,73
1,82

4
5
3

3,64
4,55
2,73

10
8
5

9,09
7,27
4,55

15,45
42,73

38
63

34,55
57,27

55
110

50
100

W tabeli 10 umieszczono wyniki badań dotyczących Pani Stopki, która
przeprowadza uczniów przez pasy w okolicy szkół. Uczniowie szkół wiejskich tj. 30
% nie zaobserwowało Pani stopki w okolicy swojej szkoły. 10 % uczniów twierdzi, że
Pani Stopka jest widoczna w okolicy pasów. 2,73 % badanych widuje tylko czasami
Panią Stopkę. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja uczniów szkoły miejskiej w której
aż 51,82% uczniów widuje Panią Stopkę. Odpowiedzi „czasami” udzieliło 3,64%
badanych, a 1,82 % uczniów nie zauważyło Pani przeprowadzającej dzieci przez
pasy.
Tabela nr 10: obecność Pani „Stopki” w okolicy szkół

a

Tak

L
11

Obecność Pani „Stopki” w okolicy szkół
miasto
ogółem
%
L
%
L
%
10
57
51,82
68
61,82

b

Nie

33

30

4

3,64

37

33,64

c

Czasami

3

2,73

2

1,82

5

4,55

42,73

63

57,27

110

100

Lp.

Kategorie
odp

wieś

razem
47
Źródło: badania własne
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W tabeli 11 umieszczono analizę wyników pytania dotyczącego rozróżniania
znaków w ruchu drogowym. Autorka artykułu chciała sprawdzić czy uczniowie znają
podstawowe wiadomości z zakresu wychowania komunikacyjnego. Uczniów szkół
wiejskich, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi tj. w ruchu drogowym istnieją znaki
m.in. pionowe było 30%. 10% twierdzi, że w ruchu drogowym rozróżniamy znaki
skośne a odpowiedź dotycząca znaków poprzecznych została udzielona przez
2,73% respondentów. Bardzo dobry wynik uzyskali uczniowie szkoły miejskiej
udzielając prawidłowego odpowiedzi 55,45% badanych. 0,91 % zaznaczyło
odpowiedzi, iż rozróżniamy znaki poprzeczne. Złej odpowiedzi udzieliło również 0,91
% zaznaczając odpowiedzi „skośne”
III. Wiedza uczniów na temat ruchu drogowego
Tabela nr 11: wiedza uczniów na temat rozróżniania znaków drogowych
Lp.

Wiedza uczniów na temat rozróżniania znaków drogowych

Kategorie
odp

wieś

ogółem

miasto

L

%

L

%

L

%

a

Pionowe

33

30

61

55,45

94

85,45

b

Poprzeczne

3

2,73

1

0,91

4

3,64

c

Skośne

11

10

1

0,91

12

10,9

47

42,73

63

57,27

110

100

razem

Źródło: badania własne

W tabeli 12 uwzględnione zostały wyniki badań dotyczących znajomości przez
uczniów podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Zapytano uczniów, który kolor oznacza, że uczeń może przejść przez jezdnie.
37,27% uczniów szkół wiejskich udzieliło prawidłowej odpowiedzi, że kolor
pozwalający pieszym przez przejście jest zielony. 0,91% uczniów uważa, że
prawidłowym kolorem jest żółty. Aż 4,55 % respondentów twierdzi, że czerwony
pozwala na swobodne przejście przez jezdnię. Najlepszej odpowiedzi udzielili
uczniowie szkoły miejskiej gdyż 56,36% badanych udzieliło prawidłowej odpowiedzi.
Tylko 0,91% respondentów udzieliło odpowiedzi błędnej twierdząc, że kolorem
pozwalającym na przejście jest czerwony.
Tabela nr 12: wiedza uczniów dotycząca oznaczeń kolorów sygnalizatora – który kolor
pozwoli uczniom przejść przez pasy
Lp.

Kategorie
odp

Wiedza uczniów dotycząca oznaczeń kolorów sygnalizatora – który
kolor pozwoli uczniom przejść przez pasy
wieś
Miasto
ogółem
L

%

L

%

L

%

a

Czerwony

5

4,55

1

0,91

6

5,45

b

Żółty

1

0,91

0

0

1

0,91
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c

Zielony
razem

41

37,27

62

56,36

103

93,64

47

42,73

63

57,27

110

100

Źródło: badania własne

Jak wynika z tabeli 13, 18,18 % osób badanych tylko czasami szuka
wyznaczonego miejsca w celu przejścia na drugą stronę. 17,27% uczniów zawsze
poszukuje miejsca w którym będzie mógł przejść przez ulicę, a 7,27 %
respondentów rzadko szuka takiego miejsca. Natomiast 37,27 % uczniów szkół
miejskich przestrzega zasad ruchu drogowego szukając wyznaczonego miejsca do
przejścia, 12,73 % badanych tylko czasami korzysta z takiej możliwości, 5,45 % osób
udzieliło odpowiedzi rzadko, a 1,82 % nigdy owego miejsca nie poszukuje.
Tabela nr 13: poszukiwanie wyznaczonego miejsca do przejścia przez jezdnię
Lp.

Kategorie
odp

Poszukiwanie wyznaczonego miejsca do przejścia przez jezdnię
wieś

ogółem

miasto

L

%

L

%

L

%

a

Zawsze

19

17,27

41

37,27

60

54,55

b

Czasami

20

18,18

14

12,73

34

30,91

c

Rzadko

8

7,27

6

5,45

14

12,73

d

Nigdy

0

0

2

1,82

2

1,82

47

42,73

63

57,27

110

100

razem

Źródło: badania własne

Kolejna analiza przedstawiona w tabeli 14 ukazuje częstotliwość korzystania
przez uczniów z rowerów. Z poniższej analizy wynika, że 15,45% uczniów szkół
wiejskich codziennie korzysta z roweru, 13,64 % respondentów używa roweru kilka
razy w tygodniu a 9,09% badanych kilka razy w miesiącu. Tylko 4,55 % osób używa
roweru kilka razy w roku. Jeżeli chodzi o uczniów szkoły miejskiej, wyniki badań są
również znacznie rozłożone. 14,55 % respondentów codziennie korzysta z roweru.
Taka sama ilość osób 14,55 % jeździ rowerem kilka razy w miesiącu. Podobnie
wygląda sytuacja kolejnych odpowiedzi gdzie 13,64 % osób jeździ rowerem kilka
razy w tygodniu a taka sama ilość kolejnych osób 13,64 % używa go kilka razy
w roku. Tylko 0,91 % udzielona odpowiedź nie korzysta z roweru w ogóle.
Tabela nr 14: częstotliwość korzystania z roweru przez uczniów
Lp.

Kategorie
odp

a
b

Codziennie
Kilka razy
w tygodniu

L
17
15

Częstotliwość korzystania z roweru przez uczniów.
wieś
miasto
ogółem
%
L
%
L
%
15,45
16
14,55
33
30
13,64
15
13,64
30
27,27

319
____________________________________________________________________

c

Kilka razy
10
w miesiącu
d
Kilka razy
5
w roku
e
Inne (nie
0
korzystam
z roweru)
razem
47
Źródło: badania własne

9,09

16

14,55

26

23,64

4,55

15

13,64

20

18,18

0

1

0,91

1

0,91

42,73

63

57,27

110

100

W kolejnym pytaniu autorka chciała uzyskać odpowiedzi dotyczących
przestrzegania przez uczniów zasad ruchu drogowego dotyczących pieszych lub
rowerzystów. Porównując odpowiedzi uczniów szkół wiejskich ze szkołą miejską
można zauważyć, że są bardzo zbliżone. 26,36% uczniów szkół wiejskich zawsze
przestrzega zasad ruchu drogowego. 15,45% respondentów tylko czasami tych
zasad przestrzega. 0,91 % badanych udzieliło odpowiedzi nigdy. Prawie takie same
wyniki uzyskano w szkole miejskiej gdyż 37,27 % uczniów zawsze dostosowuje się
do zasad powszechnie obowiązujących z zakresu ruchu drogowego. 18,18 %
udzieliło odpowiedzi czasami, a odpowiedzi nigdy udzieliło 1,82 %.
Tabela nr 15: częstotliwość przestrzegania zasad ruchu drogowego dotyczących
pieszych lub rowerzystów
Lp.

Kategorie
odp

Częstotliwość przestrzegania zasad ruchu drogowego dotyczących
pieszych lub rowerzystów
wieś
miasto
ogółem
L

%

L

%

L

%

a

Zawsze

29

26,36

41

37,27

70

63,64

b

Czasami

17

15,45

20

18,18

37

33,64

c

Nigdy

1

0,91

2

1,82

3

2,73

47

42,73

63

57,27

110

100

razem

Źródło: badania własne

IV. Częstotliwość promowania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego
przez nauczyciela
W tabeli 16 ukazano jak często nauczyciel rozmawia z uczniami na temat
zagrożeń ruchu drogowego. 15,45 % osób uczęszczających do szkół wiejskich
twierdzi, że rozmowy tego typu prowadzone są tylko czasami, 10,91 % badanych
uważa, że raz w semestrze. Natomiast 8,18 % badanych zaznaczyło odpowiedz, iż
rozmowy tego typu prowadzone są raz w miesiącu. Zdaniem 1,82 % uczniów nigdy
nie były prowadzone tego typu rozmowy. Jak wynika z poniższej tabeli, 23,64%
uczniów szkoły miejskiej uważa, że rozmowy nauczyciela z uczniami związane
z zagrożeniami w ruchu drogowym odbywają się raz w semestrze, a 12,73 % osób
twierdzi, że raz w miesiącu. Odpowiedzi czasami udzieliło 10 %. Natomiast część
uczniów tj.7,27 % uważa, że raz w roku porusza się tego typu zagadnienia. 3,64 %
badanych nigdy nie spotkało się w szkole z tego typu rozmowami.
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Tabela nr 16: częstotliwość prowadzonych rozmów przez nauczyciela z uczniami na
temat zagrożeń w ruchu drogowym
Częstotliwość prowadzonych rozmów przez nauczyciela z
uczniami na temat zagrożeń w ruchu drogowym
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%

Lp.

Kategorie
odp

a

9

8,18

14

12,73

23

20,91

12

10,91

26

23,64

38

34,55

c

Raz
w miesiącu
Raz
w semestrze
Raz w roku

7

6,36

8

7,27

15

13,64

d

Nigdy

2

1,82

4

3,64

6

5,45

e

Czasami

17

15,45

11

10

28

25,45

47

42,73

63

57,27

110

100

b

razem

Źródło: badania własne

Tabela 17 ukazuje częstotliwość spotkań uczniów z policjantem, który
uświadamia ich jak ważne jest bezpieczeństwo komunikacyjne. Według 26,36 %
badanych spotkania tego typu odbywają się raz na semestr a 9,09 % badanych
uważa, że raz w roku. Tylko 5,45 % badanych twierdzi, że tego typu spotkania
odbywają się raz w miesiącu. Odpowiedzi nigdy udzieliło 1,82 % badanych. Zupełnie
inaczej wygląda sytuacja w szkole miejskiej gdzie spotkania z policjantem odbywają
się raz na rok, tak uważa aż 40,91 % badanych. 10 % respondentów twierdzi, że raz
na semestr biorą udział w spotkaniach z policjantem a 2,73 % badanych uważa, że
raz w tygodniu. Tylko 2,73 % respondentów uważa, że nigdy w tego typu
spotkaniach nie brali udziału.
Tabela nr 17: częstotliwość organizowania w szkole spotkań z Policjantem, który
uświadamia uczniów jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Lp.

a
b
c
d
e

Kategorie
odp

Częstotliwość organizowania w szkole spotkań z Policjantem, który
uświadamia uczniów jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu
drogowym
wieś
miasto
ogółem
L
%
L
%
L
%
0
0
3
2,73
3
2,73

Raz
w tygodniu
Raz
6
w miesiącu
Raz na
29
semestr
Raz na rok
10
Nigdy
2
razem
47
Źródło: badania własne

5,45

1

0,91

7

6,36

26,36

11

10

40

36,36

9,09
1,82
42,73

45
3
63

40,91
2,73
57,27

55
5
110

50
4,55
100
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Kolejna analiza (tabela 18) ukazuje wyniki badań dotyczących skuteczności
działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Według 21,82 % uczniów szkół wiejskich działania tego typu przynoszą efekty i są
skuteczne. 12,73 % nie ma zdania na ten temat. Natomiast 8,18 % badanych uważa,
że tego typu działania nie są skuteczne. Równie podobnie wygląda skuteczność
w opinii uczniów szkoły miejskiej. 32,73 % badanych twierdzi, że działania
profilaktyczno-edukacyjne są skuteczne. Odpowiedzi nie wiem udzieliło 15,45 %
respondentów. Zdaniem 9,09 %% osób tego typu przedsięwzięcia nie przynoszą
żadnych efektów.
Tabela nr 18: skuteczność prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa komunikacyjnego w opinii badanych
Lp.

Kategorie
odp

Skuteczność prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych
z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego w opinii badanych
wieś
miasto
ogółem
L

%

L

%

L

%

a

Tak

24

21,82

36

32,73

60

54,55

b

Nie

9

8,18

10

9,09

19

17,27

c

Nie wiem

14

12,73

17

15,45

31

28,18

47

42,73

63

57,27

110

100

razem

Źródło: badania własne

W tabeli 19 uwzględniona została analiza dotycząca znajomości znaków
drogowych przez uczniów klasy V oraz VI szkoły podstawowej.
Tabela nr 19: znajomość znaków drogowych przez uczniów klasy V oraz VI szkoły
podstawowej
Znaki drogowe

Uwaga dzieci
Przejście dla
pieszych
Ustąp pierwszeństwa
przejazdu
Zakaz ruchu w obu
kierunkach
Zakaz wjazdu
Zakaz ruchu pieszych
Stop

Dzieci uczęszczające do
placówek wiejskich
Liczba
%
prawidłowych
odpowiedzi
21
19,09

Dzieci uczęszczające do
placówki w mieście
Liczba
%
prawidłowych
odpowiedzi
51
46,36

21

19,09

21

19,09

3

2,73

0

0

10

9,09

23

20,91

12
12
37

10,91
10,91
33,64

51
32
54

46,36
29,09
49,09
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Zakaz wjazdu
rowerów
Zakaz zawracania
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Droga dla rowerów
Koniec drogi dla
rowerów
Droga dla pieszych
Koniec drogi dla
pieszych
Przejście dla
pieszych
Strefa zamieszkania
Przejście dla
pieszych i przejazd
dla rowerzystów
Źródło: badania własne

9

8,18

2

1,82

33
23
22
16
12

30
20,91
20
14,55
10,91

61
46
46
11
6

55,45
41,82
41,82
10
5,45

15
13

13,64
11,82

39
31

35,45
28,18

34

30,91

57

51,82

13
9

11,82
8,18

26
8

23,64
7,27

W tabeli 19 przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości znaków
drogowych przez uczniów klasy V oraz VI szkoły podstawowej. Z przykrością należy
stwierdzić, iż poziom wiedzy uczniów w tym zakresie jest niezadowalający.
Najwięcej prawidłowych odpowiedzi wskazanych przez uczniów szkół wiejskich
33,65 % dotyczyło znaku drogowego „STOP” oraz uczniów szkoły miejskiej liczba ta
wynosiła 49,09 %. Uczniowie szkół wykazali się również znajomością znaku
drogowego „ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH”. Prawidłowa nazwa wskazana przez
uczniów szkół wiejskich wynosiła 30,91% a uczniów szkoły miejskiej 51,82 %.
Niestety uczniowie mieli problem z określeniem nazwy znaku USTĄP
PIERWSZEŃSTWA gdyż prawidłowe odpowiedzi uczniów szkół wiejskich wynosiła
2,73 %. Zaskakujący jest fakt, iż nikt z uczniów szkoły miejskiej nie wskazał
prawidłowej nazwy. Również znajomość znaku ZAKAZ WJAZDU ROWERÓW
przysporzył uczniom wiele trudności, gdyż prawidłowej odpowiedzi uczniowie szkół
wiejskich udzieliło 8,18%, a szkoły miejskiej 1,82 %.
Zakończenie
Celem publikacji była prezentacja wyników badań diagnozujących
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego przez uczniów szkół
podstawowych wiejskich oraz szkoły podstawowej miejskiej. Artykuł zawiera
podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem komunikacyjnym. Wyniki badań
przedstawione zostały w tabelach, co pozwala na jasny i przejrzysty przekaz
informacji. Uzyskane wyniki badań upoważniają do sformułowania następujących
wniosków:
 większość uczniów szkół wiejskich i szkoły miejskiej ma poczucie
bezpieczeństwa w drodze do/ze szkoły;
 większość uczniów szkół wiejskich i szkoły miejskiej zna podstawowe
przepisy ruchu drogowego i przestrzega ich;
 częściej odbywają się spotkania z policjantem w szkołach wiejskich niż
w szkole miejskiej;
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 znajomość znaków drogowych przez uczniów klasy V i VI szkoły
podstawowej jest większa przez uczniów szkoły miejskiej niż uczniów szkół
wiejskich.
Zdaniem autorki niniejszej publikacji, zagadnienia związane z wychowaniem
komunikacyjnym są niezmiernie istotne dla każdego człowieka a w szczególności
dla uczniów szkół podstawowych. Znajomość i przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa komunikacyjnego zwiększa ich bezpieczeństwo, warunkuje zdrowie
i życie, dlatego też powinny stanowić nieodzowny element edukacji wszystkich
uczniów. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa jest obowiązkiem nie
tylko nauczycieli i wychowawców ale także rodziców. Aby edukacja komunikacyjna
była skuteczna, konieczna jest integracja oddziaływań w tym zakresie szkoły oraz
środowiska rodzinnego dziecka. Świadomość, wiedza, profilaktyka bezpieczeństwa
komunikacyjnego zapewnia uczniom rozważne i przemyślane zachowania
w poruszaniu się po drodze.
Streszczenie
Bezpieczeństwo Komunikacyjne to zagadnienie, które dotyczy bezpośrednio
wszystkich ludzi: kierowców, pieszych, rowerzystów, motocyklistów. Artykuł ma na
celu przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa
komunikacyjnego oraz ukazanie poziomu bezpieczeństwa w drodze do szkoły
uczniów w mieście Opole oraz poziomu wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa
komunikacyjnego. Szczegółowo przeanalizowano i zwrócono uwagę na sposoby
pokonywania przez uczniów drogi do/ze szkoły, poczucie bezpieczeństwa uczniów
w ich opinii, oraz wiedzę uczniów na temat ruchu drogowego.
Słowa klucze: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo komunikacyjne, wypadki
drogowe, droga, szkoła
Summary
Road safety is an issue that directly affects all people: drivers, pedestrians,
cyclists, motorcyclists. The aim of the article is to present the basic safety issues,
show the level of safety on the way to school pupils in Opole and show the level
of their knowledge of road safety. Especially have been analyzed and have been
highlighted the ways to overcome by the students the way to / from school, a sense
of security in their views and knowledge of the road safty.
Key words: safety, road safety, road accidents, road, school
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Marek SKOCIŃSKI
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA CENTRÓW
POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
Wstęp
Społeczeństwa politycznie zorganizowane w państwo, słusznie wymagają od
swoich władz, iż te będą swoimi działaniami gwarantować im poczucie
bezpieczeństwa, rozumianego zarówno jako gwarancję pokoju – bezpieczeństwa
państwa i braku działań wojennych, jak i wewnętrznego, zapewniającego stabilną
sytuację społeczno-gospodarczą, umożliwiającą przewidywalny rozwój jednostki
i społeczeństwa. Oczywistym jest fakt, że większość obywateli życzyłaby sobie, aby
warunki bytowe się poprawiały, ale nade wszystko, żeby nie były gorsze niż obecne,
w których aktualnie żyją. Chociaż dążenie do stabilnego dobrobytu własnej:
jednostki, rodziny, społeczności, narodu i wreszcie państwa oraz organizacji
międzynarodowych – deklarują wszyscy, to jednak różnice w rozumieniu owego
bezpieczeństwa i dobrobytu bywają drastycznie różne. W znacznej mierze wynikają
z wyznawanych często różnych wykluczających się wzajemnie filozofii i doktryn
politycznych, jednak pomimo licznych zabiegów politycznych, dyplomatycznych
i edukacyjnych (profilaktyczno-dydaktycznych), niemożliwe jest całkowite
wykluczenie licznych zagrożeń. Zwłaszcza niemożliwe jest wykluczenie wystąpienia
zdarzeń losowych, chorób, zagrożeń medycznych, wypadków komunikacyjnych,
pożarów, katastrof, itp. Dlatego państwo tworzy systemy ratownicze, mające na celu
reagowanie na powstające różnorakie zagrożenia. Tematem niniejszego artykułu
jest tworzenie i funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego, w celu
zebrania poszczególnych aktów prawa i ukazania historii jego zmian, przedstawiając
jednocześnie kształtowanie się wizji podejścia do przyjmowania zgłoszeń
alarmowych. Autor skupia się na podstawach prawnych funkcjonowania Centrów
Powiadamiania Ratunkowego i numeru alarmowego 112, analizując akty prawne
wydane w tej dziedzinie oraz źródła netograficzne – głównie bieżące komentarze
dokonywanych prawnych zmian. Przedstawiono przebieg zmian doprowadzających
do uchwalenia obecnie obowiązującej ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie
powiadamiania ratunkowego,1 a dalej przedstawiono akty wykonawcze dotyczące
w/w Ustawy oraz wnioski na przyszłość.
Numer alarmowy 112 w Polsce – geneza regulacji prawnych
Powstanie i funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego i numeru
alarmowego 112, wiąże się bezpośrednio z decyzją Rady Europy 91/396/EWG
z 29 lipca 1991 r. oraz z przystąpieniem przez Polskę do Unii Europejskiej. Przez co
konieczna była implementacja prawodawstwa unijnego na pole krajowe
i dostosowanie prawa do wymogów Unii. „Powyższa decyzja zobowiązuje wszystkie
państwa członkowskie do wprowadzenia jednego numeru alarmowego 112 na
1

Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013, poz. 1635)
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terenie całej Unii Europejskiej. Numer ten, w wielu krajach UE, został wprowadzony
wiele lat temu”.2 Dlatego też, po wstąpieniu do Wspólnoty, numer ten zyskał na
znaczeniu również w Polsce.
W warunkach krajowych z reguły oczywisty wydaje się podział kompetencji
między resortami obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, mimo,
że oba zajmują się zapewnianiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa
i obywateli. Jednak system powiadamiania ratunkowego, jako odpowiadający za
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych o zagrożeniach niemilitarnych, podlega
ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Zgodnie z art. 4 Ustawy
z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego: „Minister właściwy
do spraw administracji publicznej: planuje i organizuje system na terenie kraju oraz
nadzoruje i koordynuje jego funkcjonowanie”. 3
Chociaż powyższa regulacja ustawowa klarownie wskazuje na zakres
obowiązków w tej dziedzinie, to jednak droga do stworzenia ustawy o systemie
powiadamiania ratunkowego była znacznie dłuższa, a wspomniane na wstępie
różnice wyznawanych doktryn czy filozofii przez przedstawicieli poszczególnych
partii politycznych sprawujących władzę, odbiły swe piętno także w kreowaniu
przepisów dotyczących powiadamiania ratunkowego. W państwach, w których
kwestie bezpieczeństwa obywateli i systemy powiadamiania ratunkowego są dobrze
zorganizowane, można wyróżnić dwa modele: model operatorski – obecnie taki
u nas funkcjonuje, oraz model dyspozytorski – obecnie funkcjonuje taki np. w USA.
Model operatorski zakłada odbiór, przez operatora, zgłoszenia alarmowego,
a następnie przewiduje sprawne przekazanie informacji do właściwych zdarzeniu
służb ratunkowych, tj. do dyspozytorów służb, którzy kierują na miejsce zdarzenia
odpowiednie siły i środki ratownicze. Model dyspozytorski zaś zakłada koncepcję
przyjmowania zgłoszeń bezpośrednio przez dyspozytorów służb, którzy od razu
dysponują siły i środki konieczne na miejscu zdarzenia. Problemów związanych
z oboma modelami nie da się opisać, a tym bardziej rozwiązać w kilku zdaniach,
dlatego wymagają osobnych opracowań. W Polsce, uchwalając Ustawę o systemie
powiadamiania ratunkowego, zdecydowano się na wprowadzenie modelu
operatorskiego (Rysunek nr 1) i na nim skupia się autor.
Chociaż sama koncepcja spójnego systemu powiadamiania ratunkowego
powstała znacznie później, to jednak wyewoluowała z istniejących wcześniej
założeń przyjętych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w którym to po raz pierwszy4 używa się
sformułowania „centrum powiadamiania ratunkowego” w kontekście działania
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który wymagał wówczas standaryzacji
i ujednolicenia. Jak czytamy w § 14. pkt 1: „Organizacja walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
i medycznego, obejmuje również: ujednolicenie zasad powiadamiania
i dysponowania podmiotów systemu oraz podmiotów współdziałających z systemem

2

https://interpretacje-podatkowe.org/projekt/ippp3-443-132-08-4-rk (pobrano 17.12.2016 r.)
Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013, poz. 1635)
4
K. Sikora-Wojtarowicz A. Nienartowicz, Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego
w Polsce. Założenia i praktyka, „Rocznik Bezpieczeństwa”, http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.ed
u.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2015_2_15.pdf (pobrano 20.12.2016 r.)
3
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(…)”5 i dalej w rozdziale 3 traktującym o organizacji stanowisk kierowania oraz
dysponowaniu sił i środków systemu (KSRG) do działań ratowniczych. Jak czytamy
w § 15 pkt. 5: „Stanowiska kierowania dokonują bieżącej wymiany informacji
niezbędnej do prognozowania zagrożeń i prowadzenia działań ratowniczych oraz
stanowią centrum powiadamiania ratunkowego sił i środków podmiotów systemu lub
wspomagających system”.6 Użyte tu jednak sformułowanie centrum powiadamiania
ratunkowego, dalekie jest jednak od obecnie rozumianego pojęcia
instytucjonalnego; użyte zostało epizodycznie i służyło wówczas jako określenie
stanowiska kierowania w komendach Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Trzeba
również zauważyć, że samo przyjmowanie zgłoszeń alarmowych – powiadamianie
ratunkowe, jest traktowane marginalnie w kontekście tematu w/w rozporządzenia,
którego przedmiotem jest uszczegółowienie zasad organizacji całego krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego.
Rysunek nr 1: Graficzne przedstawienie przyjęcia zgłoszenia

Źródło: Numer Alarmowy 112 – MSWiA – podsekretarz Stanu Witold Drożdż

Powołanie do istnienia Centrów Powiadamiania Ratunkowego w Polsce jest
pośrednio z związane z tworzeniem jednolitego europejskiego numeru alarmowego
112, o którym mowa była w dyrektywie 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami
i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze
powszechnej). W punkcie 12 czytamy: „Dla obywatela jest ważne, aby istniała
wystarczająca liczba publicznie dostępnych płatnych aparatów telefonicznych, a dla
użytkowników ważna jest możliwość bezpłatnego zadzwonienia na numery
alarmowe, a w szczególności na jeden europejski numer alarmowy (112)
z dowolnego telefonu, włączając publicznie dostępne płatne aparaty telefoniczne,
bez korzystania z jakiejkolwiek formy płatności. Niewystarczająca informacja
o istnieniu numeru 112 pozbawia obywateli dodatkowego bezpieczeństwa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 1999, nr 111, poz.
1311)
6
Ibidem
5
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zapewnionego przez istnienie tego numeru na poziomie europejskim, szczególnie
w czasie, gdy podróżują przez inne Państwa Członkowskie”.7 Dyrektywa ta była
mobilizacją dla władz krajowych, zwłaszcza, że w kolejnych punktach stwierdza
m.in.: „Jest ważne, aby użytkownicy byli w stanie wywołać jeden europejski numer
alarmowy 112 oraz wszelkie inne krajowe alarmowe numery telefoniczne,
bezpłatnie, z dowolnego telefonu, włączając publiczne automaty telefoniczne, bez
korzystania z jakiejkolwiek formy płatności. Państwa Członkowskie powinny były już
podjąć konieczne przygotowanie organizacyjne najlepiej odpowiadające krajowej
organizacji systemów alarmowych w celu zapewnienia, że wywołania tego numeru
spotkają się z właściwą odpowiedzią, i że ktoś się nimi odpowiednio zajmie.
Informacja o miejscu, w którym znajduje się osoba dzwoniąca, udostępniana
służbom ratunkowym, poprawi poziom ochrony i bezpieczeństwa użytkowników
służb 112 i pomoże służbom ratunkowym, w stopniu możliwym technicznie,
w wykonywaniu ich obowiązków, pod warunkiem, że zagwarantuje się przeniesienie
wywołań i towarzyszących im danych do służb ratunkowych. Odbiór i wykorzystanie
takich informacji powinny być zgodne z odnośnym prawem Wspólnoty
o przetwarzaniu danych personalnych. Stałe udoskonalenia technologii
komputerowych będą stopniowo umożliwiać jednoczesne obsługiwanie kilku
języków w tych sieciach, po rozsądnych kosztach. To z kolei zapewni dodatkowe
bezpieczeństwo obywatelom europejskim korzystającym z numeru alarmowego
112.8 Chociaż dyrektywa ta pochodzi z 2002 roku, kiedy Polska nie była jeszcze
członkiem Wspólnoty, to jednak był to już okres przedakcesyjny, w którym znaczna
część prawa polskiego była dostosowywana do jej wymogów.
Skutkiem realizacji zaleceń zawartych w w/w dyrektywie były prace
legislacyjne, mające na celu stworzenie przestrzeni prawnej dla powstania Centrów
Powiadamiania Ratunkowego (CPR) i funkcjonowania numeru 112.
Fundamentalnym dokumentem dla powstania CPR była „Koncepcja numeru 112”, 9
wypracowana przez zespół międzyresortowy, a zatwierdzona przez Radę Ministrów
16 października 2007 r. MSWiA informuje o tamtym okresie, że: „Podjęte działania
wynikają przede wszystkim z konieczności polepszenia stanu bezpieczeństwa
w zakresie ochrony zdrowia obywateli, w związku z powierzeniem Polsce i Ukrainie
organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Międzyresortowy Zespół
do spraw numeru alarmowego 112 oraz wdrażania systemu eCall podjął decyzję, że
pierwszymi województwami, które zaczną wdrażać system 112 będą te, na których
terenie będą odbywać się mistrzostwa. Docelowo w naszym kraju będzie
funkcjonować, w ramach zintegrowanego systemu, 16 centrów powiadamiania
ratunkowego”.10 Przyjęcie wspomnianej koncepcji było konkretnym działaniem,
mającym na celu uregulowanie kwestii funkcjonowania numeru alarmowego 112.
MSWiA informowało, że: „Rozpoczęty w 2000 roku, przez poprzedni rząd, proces
wdrażania numeru alarmowego 112 w Polsce oparty był o działania doraźne
i nieskoordynowane, czego konsekwencją jest mało efektywny, i niejednolity system
Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników
(dyrektywa o usłudze powszechnej), (Dz.U.UE L z 24 kwietnia 2002 r.), pkt 12
8
Ibidem, pkt 36
9
Koncepcja numeru 112 – Warszawa, wrzesień 2017 r.
10
https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/5035,RM-przyjela-Koncepcje-systemu-powiadamiania-ratunkoweg
o-za-pomoca-numeru-alarmow.html (pobrano 17.12.2016 r.)
7
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oparty o 331 jednostki powiatowe PSP (odbierające głównie zgłoszenia z telefonów
stacjonarnych) oraz 458 jednostek organizacyjnych Policji (odbierające zgłoszenia
telefonów komórkowych)”.11 Już same liczby funkcjonujących jednostek
obsługujących numer alarmowy 112 wskazują na znaczne rozdrobnienie systemu,
a co za tym idzie, rozdział w każdym powiecie na jednostki PSP i Policji, obsługujące
numer alarmowy w zależności od tego, z jakiego zakończenia sieci
telekomunikacyjnej wybierany jest ten numer. Dlatego ówczesne działania
legislacyjne wydawały się być jak najbardziej adekwatne (niezależnie od tego, jaka
koncepcja /operatorska czy dyspozytorska/ miałaby być wprowadzana, to
koniecznym było, żeby była to koncepcja spójna i jednolita, zawierająca rozwiązania
systemowe i uniwersalne.).
Rada Ministrów, 16 października 2007 roku przyjęła Koncepcję Systemu 112.
„Mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo obywateli, jak również
dostrzegając konieczność spełnienia standardów europejskich w zakresie
funkcjonowania numeru alarmowego 112 oraz w celu zrealizowania obowiązków
wynikających z dyrektyw unijnych w tym zakresie, rząd podjął szereg działań
w kierunku zbudowania zintegrowanego systemu obsługi zgłoszeń alarmowych na
numer 112”.12 Wspomniane działania to nie tylko przyjęcie w/w Koncepcji przez
Rząd, ale już wcześniejsze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji Centrów
Powiadamiania Ratunkowego (Dz. U. z 27 września 2007 r.), na podstawie art. 25
ust. 3 Ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172),
określające szczegółową organizację Centrów Powiadamiania Ratunkowego, ich
liczbę oraz sposób rozmieszczenia. Rozporządzenie wskazało jako lokalizację
Centrów miasta wojewódzkie (z wyjątkiem Radomia dla woj. mazowieckiego
i Elbląga dla woj. warmińsko-mazurskiego). Co istotne, to rozporządzenie w § 4,
wskazało konkretne dane:
„1. Na jedno stanowisko przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112,
przypada nie więcej niż 150 tys. mieszkańców danego województwa.
2. Wojewoda określa liczbę pracowników Centrum zatrudnionych na
stanowiskach przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112, opierając
się w szczególności o specyfikę zagrożeń występujących na terenie
województwa oraz lokalne uwarunkowania.
3. Praca na stanowiskach przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112
odbywa się przez całą dobę w równoważnym systemie czasu pracy”. 13
Co najistotniejsze z punktu widzenia dzisiejszego funkcjonowania CPR-ów,
rozporządzenie określiło w § 4 pkt 4 że: „Stanowiska przyjmowania zgłoszeń
z numeru alarmowego 112 organizuje się w sposób zapewniający bieżące
współdziałanie z jednostkami systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy z 8
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostkami ochrony
przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-8 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r.
11

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/5035,RM-przyjela-Koncepcje-systemu-powiadamiania-ratunkoweg
o-za-pomoca-numeru-alarmow.html (pobrano 17.12.2016 r.)
12
Ibidem
13
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 września 2007 r., w sprawie
szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 27 września 2007 r. nr 178,
poz. 1263.)
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o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), oraz
podmiotami, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 Ustawy z 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.), polegające
w szczególności na wymianie informacji o sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
życia, zdrowia lub środowiska”.14 Działania powzięte przez Rząd, miały być
odpowiedzią na palące potrzeby poprawy bezpieczeństwa obywateli. Jeszcze
w styczniu 2008 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informował, że:
„Zgodnie z rozporządzeniem i założeniami koncepcji, Centrum Powiadamiania
Ratunkowego będzie punktem przyjmowania i przekierowywania zgłoszeń
alarmowych kierowanych na numer alarmowy 112 do właściwej jednostki Policji,
Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz będzie współdziałać
z innymi podmiotami ratowniczymi. W efekcie powstanie nowoczesny, kompatybilny
system powiadamiania ratunkowego za pomocą numeru alarmowego 112, zgodny
z regulacjami Unii Europejskiej, dotyczącymi usługi E-Call i E-112”.15 Przedstawiana
wówczas koncepcja jest bardzo zbliżona do obecnie funkcjonującego rozwiązania
(obecnie działa 17 CPR-ów – po jednym w każdym województwie z wyjątkiem
mazowieckiego, gdzie działają 2 Centra – jedno w Radomiu dla terenu województwa
oraz osobny CPR w Warszawie, dla Miasta Stołecznego). W założeniach Koncepcji
numeru alarmowego 112, utworzenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego
umożliwić miało m.in.: zagwarantowanie pełnej elastyczności systemu (możliwość
przejęcia funkcji uszkodzonego CPR przez dowolny inny CPR w kraju – płynną
zastępowalność Centrów; zapewnienie efektywniejszej współpracy podmiotów
/służb powołanych do niesienia pomocy oraz społecznych organizacji ratowniczych,
jak np. TOPR, GOPR, WOPR, itp./) służb zaangażowanych w działania ratownicze;
zapewnienie całodobowej obsługi zgłoszeń alarmowych przez operatorów
znających wiele języków obcych – o co było trudno przy rozdrobnionym systemie;
jednolitość obowiązujących procedur; Istotne również były względy techniczne, takie
jak możliwość aktualizacji wykorzystywanych aplikacji i rozwiązań technicznych;
zapewnienie właściwego serwisowania i utrzymania systemu; łatwość kontroli
i nadzoru; opracowanie jednolitego formatu informacji wyjściowej (współpraca
z systemami teleinformatycznymi służb ratowniczych). 16 Przyjęte rozwiązania były
konkretnym działaniem, mającym na celu zmianę i usprawnienie działania systemu.
Jednak przedterminowe wybory i zmiana rządu w 2007 roku, spowodowały
odłożenie podjętych działań na kilka lat. Jak czytamy w komentarzu eksperta
Instytutu Sobieskiego, Pawła Solocha (wiceministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w latach 2005-2007): „Jednak na początku 2008 roku nowe
kierownictwo MSWiA zakwestionowało „Koncepcję systemu 112”. Nastąpił powrót
do filozofii „CPR w każdym powiecie”. Podmiotem wiodącym kierownictwo resortu
uczyniło Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (wg. statystyk
pierwszymi odbiorcami wezwań są: pogotowie ratunkowe i policja, PSP jest
w dalszej kolejności z liczbą poniżej 10% wezwań). Zgodnie ze znowelizowaną 5
grudnia 2008 roku Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, za organizację CPR-ów,
na poziomie województw, odpowiedzialni stali się komendanci wojewódzcy PSP,
działający w uzgodnieniu z wojewodami. Jednak próba reanimacji starych koncepcji
14

Ibidem
http://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/4963,CPR-coraz-blizej.html (pobrano 16.12.2016 r.)
16
Por. http://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/4963,CPR-coraz-blizej.html (pobrano 16.12.2016
r.)
15
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okazała się niewykonalna z takich samych powodów jak przed 2006 rokiem:
ze względu na koszty i brak jakiegokolwiek uzasadnienia organizacyjnego”.17
Wspomniany powrót do filozofii „CPR w każdym powiecie” wyraził się głównie przez
pracę Rządu. 30 września 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy
o zmianie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Sejm
przyjął tę Ustawę 5 grudnia 2008 r. Uwzględniono w niej zapisy mówiące o tworzeniu
Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Istotną zmianą w Ustawie o ochronie
przeciwpożarowej było dodanie po art. 14, art. 14a-14f, w których mowa jest o tym,
że: „(Art. 14a.)
1. Tworzy się system powiadamiania ratunkowego integrujący krajowy system
ratowniczo-gaśniczy i system Państwowego Ratownictwa Medycznego,
w zakresie realizacji następujących zadań:
1) bieżącej analizy zasobów ratowniczych,
2) przyjmowania
zgłoszeń
alarmowych
oraz
obsługi
numeru
alarmowego112,
3) kwalifikacji zgłoszeń,
4) podejmowania działań zgodnie z określonymi procedurami,
w szczególności:
a) dysponowania sił ratowniczych i zespołów ratownictwa medycznego,
b) koordynowania
oraz
monitorowania
działań
ratowniczych
i medycznych czynności ratunkowych,
c) powiadamiania o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych,
lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostek
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
d) inicjowania procedur reagowania kryzysowego.
2. Zadania systemu powiadamiania ratunkowego wykonują na terenie
województwa:
1) wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego, przez które rozumie
się wspólne stanowisko kierowania, w skład którego wchodzą:
a) stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej,
b) stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, o którym
mowa w art. 29 Ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym,
2) centra powiadamiania ratunkowego, przez które rozumie się wspólne
stanowiska kierowania, w skład których wchodzą:
a) stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich)
Państwowej Straży Pożarnej,
b) dyspozytorzy medyczni, zatrudnieni przez dysponentów jednostek
określonych w Ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, funkcjonujących na terenie działania
centrum powiadamiania ratunkowego,
3) pozostałe stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej,

17

P. Soloch, Jak powinien działać telefon 112, http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-75/ (pobrano
15.12.2016 r.)
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4) stanowiska kierowania Policji, obsługujące numery alarmowe,
w zakresie określonym w Ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z poźn. zm.)”.18
Jak widać w powyższych przepisach, system ten jest bardzo skomplikowany,
na co składa się m.in. rozbudowanie Centrów, włączenie do nich stanowisk
kierowania PSP, Policji i Ratownictwa, ale jednoczesne pozostawienie centrów na
poziomie powiatowym, co powodowało rozdrobnienie i problemy z ujednoliceniem
systemów powiadamiania, przesyłu informacji i kompatybilności systemów
teleinformatycznych poszczególnych służb. Jak wówczas opisywał to Jacek Górski:
„Ośrodki obsługiwać będą zgłoszenia alarmowe oraz koordynować działania
ratownicze. Zintegrowane mają zostać także służby dyżurne poszczególnych
podmiotów ratowniczych, funkcjonujące na terenie powiatu i województwa. Nowy
system powiadamiania ratunkowego zorganizowany zostanie na dwóch poziomach:
- lokalnym (wykonawczym) – zapewniając obsługę numerów alarmowych
112, 998 i 999 oraz organizację zadań ratowniczych na danym terenie
poprzez centra powiadamiania ratunkowego przy pomocy stanowisk
dyspozytorskich Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
- wojewódzkim – zapewniając koordynację działań ponadlokalnych oraz
wsparcie centrów powiadamiania ratunkowego poprzez zintegrowanie
stanowisk kierowania komendanta wojewódzkiego PSP oraz stanowisk
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
Nowe przepisy zakładają ponadto, że lekarz koordynator ratownictwa
medycznego, który obecnie działa w ramach wydziału zarządzania kryzysowego
województwa, będzie funkcjonował przy stanowisku kierowania komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W projekcie przyjęto, że centrum
powiadamiania ratunkowego będzie obsługiwało co najmniej jeden powiat lub miasto
na prawach powiatu”.19 Powyższe działania na podstawie nowelizacji w/w Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej nie przyniosły jednak oczekiwanych skutków, a cele
nie zostały osiągnięte. Powodów niestety było wiele. Przede wszystkim przeszkodą
były kwestie finansowe i kosztochłonność procesu, dalej istotne stały się spory
kompetencyjne. Prawodawca przewidział, że odpowiedzialnym za wcielanie prawa
ma być komendant PSP, a jednocześnie zastrzegł, że wymagana jest zgoda
wojewodów. Co w późniejszych sytuacjach doprowadziło do blokady decyzyjności,
gdyż wizje wojewodów i komendantów były rozbieżne. Paweł Soloch, obecny Szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w dość ostrym tonie krytykował zastój
w pracach nad tworzeniem CPR-ów wg. Koncepcji przyjętej za czasów, kiedy on
pełnił funkcję wiceministra SWiA. W artykule z 11 sierpnia 2011 r., pt. Telefon 112 –
cztery stracone lata, pisał: „W 2008 roku rząd zakwestionował „koncepcję Systemu
112” przyjętą w październiku 2007 roku przez poprzednią Radę Ministrów.
Koncepcja gabinetu Jarosława Kaczyńskiego zakładała budowę jednolitej
i kompatybilnej sieci Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) przez
wojewodów w oparciu o podległe im urzędy wojewódzkie (sieć szkieletowa 16 CPR
Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2009, nr 11, poz. 59)
19
J. Górski, Jest zgoda Rządu na realizację projektu systemu powiadamiania ratunkowego, http://www.
lex.pl/czytaj/-/artykul/jest-zgoda-rzadu-na-realizacje-projektu-systemu-powiadamiania-ratunkowego
(pobrano 27.12.2016 r.)
18
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na poziomie wojewódzkim) z możliwością ich rozbudowy. Po odrzuceniu powyższej
koncepcji, przy wiodącej roli MSWiA powrócono do wcześniejszych projektów
wdrażanych podczas rządów SLD w latach 2001-2005 zawartych w haśle „CPR na
każdy powiat”, gdzie wiodąca organizacyjna rola miała przypaść Państwowej Straży
Pożarnej. Budowany wtedy system okazał się niezwykle drogi i nieefektywny, co
znalazło odzwierciedlenie w krytyce zawartej w raporcie NIK w 2007 roku. Próba
reanimacji powyższej koncepcji w 2008 roku okazała się niewykonalna z takich
samych powodów jak przed 2006 rokiem: ze względu na koszty i brak jakiegokolwiek
uzasadnienia organizacyjnego. Państwowa Straż Pożarna, mimo wzmocnienia jej
roli (dzięki nowelizacji w 2008 roku Ustawy o ochronie przeciwpożarowej), okazała
się niezdolna do koordynacji budowy całości systemu”. 20 Wśród przyczyn takiego
stanu rzeczy wymienia m.in., swoistą blokadę ze strony kilku województw, które nie
zgodziły się na taki model systemu. Zmiany postrzegania problemu, Paweł Soloch
upatrywał w zmianie personalnej w MSWiA w, kiedy to stanowisko ministra po
Grzegorzu Schetynie (w MSWiA 16 listopada 2007 r. – 13 października 2009 r.) objął
Jerzy Miller (w MSWiA 14 października 2009 r. – 18 listopada 2011 r.). Wcześniejszy
Wojewoda Małopolski, Jerzy Miller, jeszcze jako wojewoda, blokował rozwój
koncepcji „CPR na każdy powiat” i po objęciu ministerialnej teki przywrócił ideę CPR
o zasięgu wojewódzkim. Wynikało to z jego zdobytych doświadczeń w dziedzinie
organizacji CPR-u w województwie małopolskim, a także z aspektów
ekonomicznych. W skali całego kraju można było zredukować liczbę etatów o prawie
4000, a oszczędności w 2012 roku miały wynieść 142 mln zł.21 Konsekwencją
powrotu do koncepcji CPR na województwo oraz zbiegu terminu współorganizacji
mistrzostw Europy w piłce nożnej przez Polskę Euro 2012, były doraźne działania,
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zarówno
krajowym jak i zagranicznym (którzy w swoich krajach mogą korzystać z numeru
alarmowego 112). Działaniem przygotowującym do Euro 2012 było utworzenie
w urzędach wojewódzkich, przez wydziały bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego, Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Istotna w tamtym okresie była
także druzgocząca ocena Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2010 roku. W Informacji
o wynikach kontroli funkcjonowania numeru alarmowego 112 na terenie Polski
czytamy m.in., że: „Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia, pod względem
legalności, rzetelności i celowości, działania Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w zakresie wdrażania numeru alarmowego 112 w Polsce. Minister
SWiA, w wyniku nieusystematyzowanych i niespójnych działań, prowadzonych już
od połowy 2005 r., nie opracował ostatecznej koncepcji funkcjonowania numeru
alarmowego 112 w Polsce. Nie przygotował w terminie, w ramach implementacji
przepisów Unii Europejskiej, kompleksowych uregulowań prawnych, pozwalających
na sprawne i efektywne wykorzystywanie tego numeru w sytuacjach wymagających
interwencji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Prace legislacyjne
w tym zakresie trwają nadal. Uruchomione przez Ministra SWiA w połowie 2008 roku
zastępcze systemowe rozwiązanie techniczne o charakterze tymczasowym, nie
zapewniło – na czas budowy i wdrożenia modelu docelowego – odpowiednich
warunków do efektywnego i sprawnego obsługiwania wywołań kierowanych do

P. Soloch, Telefon 112 – cztery stracone lata, http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-101/ (pobrano
15.12.2016 r.)
21
Ibidem
20
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numeru alarmowego 112 przez Państwową Straż Pożarną i Policję. Było ono mało
skuteczne. W rezultacie ciągle zmieniającej się koncepcji funkcjonowania numeru
alarmowego 112 w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, mimo upływu
ponad 5,5 roku od wejścia Polski do Unii Europejskiej, numer ten działa jedynie
prowizorycznie. Zatem planowane na koniec 2013 r. wdrożenie spójnego
i sprawnego systemu powiadamiania ratunkowego, jest poważnie zagrożone”. 22 NIK
nie szczędziła krytyki i zwracała uwagę na wiele braków prawnych, a co za tym idzie,
także organizacyjnych. Przekładało się to nie tylko na problemy w funkcjonowaniu
numeru alarmowego, ale trzeba mieć świadomość, że w niektórych przypadkach,
kiedy to konieczna była natychmiastowa pomoc, a wezwanie służb ratowniczych
opóźniało się z powodu niesprawności systemu, mogło mieć wpływ na życie
i zdrowie obywateli, a dalej także na sprawność działań służb.
W 2011 roku wydane zostało Oświadczenie pisemne Parlamentu
Europejskiego z 17 listopada 2011 r. w sprawie potrzeby dostępu do służb
ratunkowych pod numerem 112 (2013/C 153 E/23), (Dz.U.UE C z 31 maja 2013 r.).
„Parlament Europejski, uwzględniając jeden obowiązujący w całej Unii Europejskiej
numer alarmowy 112, utworzony na mocy decyzji Rady 91/396/EWG z 29 lipca 1991
r. wzmocnionej dyrektywą 98/10/WE w sprawie stosowania zasady otwartej sieci
w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji
w konkurencyjnym środowisku, uwzględniając dyrektywę 2009/136/WE zmieniającą
dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami
i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, uwzględniając art. 123
Regulaminu,
A. mając na uwadze, że większość służb ratunkowych UE pozostaje dostępna
jedynie za pośrednictwem telefonii głosowej, co pozbawia możliwości
skorzystania z pomocy służb ratunkowych miliony obywateli, m.in.
użytkowników niesłyszących, niedosłyszących i z upośledzeniem mowy,
oraz uniemożliwia skorzystanie z pomocy tych służb w sytuacjach, gdy
wykonywany telefon wymaga zachowania dyskrecji,
B. mając na uwadze, że Unia Europejska ratyfikowała Konwencję ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych i przyjęła strategię w sprawie
niepełnosprawności na lata 2010-2020, jak również Europejską agendę
cyfrową, propagując zasadę projektowania uniwersalnego:
1. wzywa Komisję do złożenia wniosków legislacyjnych i wniosków
w sprawie standaryzacji, dzięki którym pomoc świadczona w ramach
numeru alarmowego 112 stałaby się w pełni dostępna dla wszystkich
obywateli, przy czym tłumaczenie na język migowy z wykorzystaniem
techniki wideo i usługi tekstowe mają być potraktowane priorytetowo
w celu zagwarantowania, że usługa obejmie użytkowników
niesłyszących, niedosłyszących i z upośledzeniem mowy;
2. wzywa Komisję, aby zachęcała do opracowania w pełni dostępnych
i niezawodnych usług numeru 112 nowej generacji, które będą

22

Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Informacja
o wynikach kontroli funkcjonowania numeru alarmowego 112 na terenie Polski, (KKT-410-05/2009
Nr ewid.: 144/2010/P/09/061/KKT). Warszawa 2010
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niezależne od urządzeń i sieci dzięki wykorzystaniu koncepcji `rozmowy
totalnej`”.23
Jak można zauważyć, kiedy w Polce brak jeszcze dobrych rozwiązań
systemowych w instytucjach centralnych, prace nie zatrzymane zostały na i tak dla
nas niedoścignionym jeszcze poziomie, ale poprzez mobilizacyjne działania
legislacyjne, UE stale stara się doskonalić system działania numeru alarmowego.
Działania sugerowane przez Unię w tej kwestii, nie tylko wzywają do poprawnego
działania systemu alarmowania, ale także dążą do wydoskonalania działania
systemu i usuwania luk, które zauważa się podczas działania systemu.
W listopadzie 2011 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z 15 grudnia
2011 r., zmieniająca Ustawę o zmianie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw, mówi m.in. o tym, że: „wojewoda od początku 2012 r., na
zasadzie porozumienia, będzie mógł nadal powierzać Straży Pożarnej, Policji lub
jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań centrum powiadamiania
ratunkowego. Wykonywanie zadań przez te podmioty będzie możliwe jedynie
do końca 2013 r. i ma dotyczyć terenu, na którym nie funkcjonują: wojewódzkie
centrum powiadamiania ratunkowego lub centrum powiadamiania ratunkowego.
Proponowane zmiany są konieczne, bo z końcem grudnia 2011 r. wygasa m.in.
podstawa prawna do obsługi zgłoszeń alarmowych przez inne podmioty niż centra
powiadamiania ratunkowego”.24 Istotnym w tej Ustawie jest zapis wymieniający
ważność przepisów, a powtarzający się w każdym zapisie tej Ustawy, mianowicie
zwrot: „do 31 grudnia 2013 roku”.25 Zapis ten daje radykalną nadzieje na to,
że wkrótce może się pojawić komplementarne rozwiązanie powiadamiania
ratunkowego.
W krótce po uchwaleniu powyższych aktów prawnych, Polska staje przed
zadaniem współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.
Wydarzenie o randze międzynarodowej i licznym udziale zagranicznych gości –
kibiców, a także, co czasem zdarza się w trakcie rozgrywek piłkarskich w takiej
randze – obarczone ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowych, wymagało od rządu
podjęcia działań mających na celu zapewnienie odbioru zgłoszeń alarmowych także
od gości zagranicznych – zgłoszeń obcojęzycznych, kierowanych m.in. na numer
alarmowy 112. Ważne informacje z tamtego okresu podaje odpowiedź
podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – z upoważnienia
prezesa Rady Ministrów, z 3 sierpnia 2012 r. – na interpelację nr 6594, posła
Jarosława Zielińskiego do prezesa Rady Ministrów, w sprawie funkcjonowania
centrów powiadamiania ratunkowego oraz europejskiego numeru alarmowego 112
z 5 czerwca 2012 roku. Odpowiedź ta informuje, że: „W ramach projektu SIPR
zostało dostarczone i zainstalowane niezbędne oprogramowanie do przyjmowania,
obsługi i przekazania zgłoszeń i zdarzeń alarmowych do właściwych merytorycznie
służb, a także niezbędne podłączenia teleinformatyczne, umożliwiające obsługę
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z 17 listopada 2011 r. w sprawie potrzeby dostępu
do służb ratunkowych pod numerem 112 (2013/C 153 E/23), (Dz.U.UE C z 31 maja 2013 r.)
K. Sobczak, Policja albo straż poprowadzi centrum powiadamiania ratunkowego, http://www.lex.pl/
czytaj/-/artykul/policja-albo-straz-poprowadzi-centrum-powiadamiania-ratunkowego
(pobrano 27.12.2016 r.)
25
Ustawa z 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, nr 288, poz. 1688)
23

24
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numerów telefonów alarmowych. Według stanu na dzień 1 sierpnia 2012 r.
uruchomionych zostało 5 ośrodków WCPR, tj.: w Gdańsku, Poznaniu, Kielcach,
Olsztynie i Wrocławiu, które przyjmują połączenia na numer alarmowy 112, a także
zapewniają obsługę zgłoszeń w językach obcych. Obecnie trwają przygotowania do
uruchomienia WCPR w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Białymstoku i Krakowie.
Należy podkreślić, że zgodnie z harmonogramem realizacji projektu SIPR, system
miał zostać dostarczony do miast organizujących mecze w ramach Euro 2012.
Centrum Projektów Informatycznych dostarczyło we wrześniu 2011 r.
oprogramowanie do 17 ośrodków regionalnych. Pod koniec I kwartału 2012 r.
zakończono integrację rozwiązania z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną
z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) oraz Geoportalem, zapewniając kompletne
środowisko pracy dla operatora numeru alarmowego. Spośród miast organizatorów
Euro 2012, jedynie w przypadku Warszawy, wojewoda mazowiecki nie podjął decyzji
organizacyjnej o uruchomieniu WCPR”.26 Wspomniany w odpowiedzi na interpelację
„SIPR” to System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego, mający na celu
pozwolić na współpracę systemów PSP, Policji i Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Po wysiłku organizacyjnym i swoistym przetestowaniu systemu
podczas mistrzostw Euro 2012 nastąpiły kolejne etapy rozwoju już istniejących
struktur, chociaż jeszcze 16 września 2013 roku Najwyższa izba Kontroli
przekazywała bardzo niepokojące informacje na temat funkcjonowania CPR-ów:
„System powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy 112) jest wprowadzany
w sposób niezgodny z przyjętymi prawem założeniami: centra powiadamiania
ratunkowego pełnią rolę jedynie centrów telefonicznych – zatrudniono w nich
operatorów numerów alarmowych, którzy przyjmują zgłoszenia i przekazują je dalej
do właściwych służb”.27 Dalej informacja NIK podaje, że nadal występują utrudnienia
w przesyłaniu drogą elektroniczną formularzy z informacjami o zdarzeniach, co
skutkuje często koniecznością powtórnego zbierania danych przez dyspozytora.
Kolejną poruszoną przez NIK kwestią są zastrzeżenia co do struktury budowanej na
szczeblach wyłącznie wojewódzkich, z pominięciem szczebla powiatowego. Na
dalszym miejscu NIK wymienia problemy z funkcjonowaniem lokalizatora,
umożliwiającego przedstawienie operatorowi na mapie adresu zdarzenia w czasie
rzeczywistym, podczas odbioru zdarzenia. W innym miejscu, 1 października 2013
roku, NIK publikował informację, że: „centra powiadamiania ratunkowego nie
przyjęły na siebie funkcji dyspozytorskich. Pełnią jedynie rolę centrów
telefonicznych. Pracują w nich operatorzy, którzy przyjmują zgłoszenia i przekazują
je dalej, do właściwych służb. – Nie są jednak w stanie ani pokierować akcją
ratowniczą, ani dysponować siłami, choć właśnie to było podwaliną koncepcji
telefonu alarmowego – tłumaczy Marek Bieńkowski, szef Departamentu Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK”.28 Informacje podane przez Izbę mogą dziwić,
ponieważ wiadome już wówczas było, że Rząd podjął odpowiednie działania,
mające na celu zreformowanie systemu powiadamiania ratunkowego, a prace
legislacyjne są już zaawansowane.

26

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=559E0A1E&view=null (pobrano 27.12.
2016 r.)
27
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zarzadzaniu-kryzysowym-2013.html (pobrano 27.12.2016 r.)
28
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/numer-112-w-zlym-kierunku.html (pobrano 27.12.2016 r.)
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Sytuacja obecna
Pod koniec 2013 roku uchwalono Ustawę z 22 listopada 2013 r. o systemie
powiadamiania ratunkowego.29 Miała ona fundamentalne znaczenie dla Centrów
Powiadamiania Ratunkowego, które do tej pory, działały na podstawie ustaw
o innych służbach, a w największym stopniu opierały się – jak wykazano powyżej –
na wielokrotnie nowelizowanej Ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jak czytamy
w nocie Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej z tego właśnie dnia: „Sejm uchwalił (…),
Ustawę o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona nową, całościową
regulację systemu powiadamiania ratunkowego oraz określa jego zadania
i organizację. System ma umożliwić odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku
konieczności ochrony pięciu podstawowych wartości, takich jak: życie, zdrowie,
bezpieczeństwo i porządek publiczny, mienie oraz środowisko. Zgodnie z Ustawą,
zgłoszenia na numer 112, a także 997, 998 i 999, będą przyjmować operatorzy
wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Centrów ma być 17 –
dwa dla województwa mazowieckiego i po jednym w pozostałych województwach.
Wszystkie będą pracować według tych samych procedur. Operator CPR będzie
dokonywać pełnej kwalifikacji zgłoszenia, a następnie przekazywać kompleksową
informację do dyspozytora właściwej służby”.30 Wprowadzona Ustawa jest pierwszą
regulacją prawną dla istnienia Centrów Powiadamiania Ratunkowego, gdzie jest
widoczna całościowa wizja przyjmowania zgłoszeń i przekazywania informacji do
odpowiednich służb. W artykule 3 Ustawy czytamy:
„1. Tworzy się system powiadamiania ratunkowego, zwany dalej „systemem”.
2. System składa się z Centrów Powiadamiania Ratunkowego, zwanych dalej
„centrami”, tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych,
kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający
przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych
zasobów ratowniczych.
3. W ramach systemu mogą być obsługiwane numery 991, 992, 993, 994
i 987 oraz inne niż wymienione w ust. 2 numery alarmowe podmiotów, do
których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, mienia lub środowiska.
4. System działa z zastosowaniem zasady wzajemnej zastępowalności
Centrów w razie miejscowej awarii systemu teleinformatycznego bądź jego
przeciążenia.
5. System współpracuje z Policją, Państwową Strażą Pożarną i dysponentami
zespołów ratownictwa medycznego, w celu podjęcia działań ratowniczych
w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym, przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi
numerów alarmowych”.31
Prawny zapis o ochronie życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, mienia i środowiska ukazuje, jakie są kompetencje Centrów. Nie da się
oczywiście w ujęciu prawnym przedstawić całego spektrum zdarzeń zagrażających
w/w wartościom, ale określenie ich jako przedmiotu ochrony daje szerokie
kompetencje w dziedzinie przyjmowania wielorakich zgłoszeń alarmowych. Ustawa
Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013, poz. 1635)
K. Żaczkiewicz-Zborska, System szybkiego reagowania ratunkowego – uchwalony, http://www.lex.pl/
czytaj/-/artykul/system-szybkiego-reagowania-ratunkowego-uchwalony (pobrano 27.12.2016 r.)
31
Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013, poz. 1635)
29
30
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„określa procedury obsługi zgłoszeń alarmowych, a także wskazuje liczbę
operatorów numerów alarmowych i sposób jej podziału na poszczególne Centra.
Przede wszystkim uregulowany jest tu jednolity sposób obsługi zgłoszenia
alarmowego, w tym rozmowy ze zgłaszającym”. 32 Uregulowaniu podlega nie tylko
zakres kompetencji i zadań Centrów, ale także kwalifikacje operatorów numeru
alarmowego, którzy nie są związani z poszczególnymi, obsługiwanymi służbami.
„Ustawa kompleksowo reguluje wymagania wobec osób obsługujących numery
alarmowe oraz zasady ich szkolenia. Operatorzy CPR będą musieli znać
przynajmniej jeden język obcy. Zgłoszenia wpływające do CPR będą
ewidencjonowane i przechowywane przez 3 lata. Centra mają współpracować
z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Ustawa dopuszcza także współpracę z innymi podmiotami, np.
ze strażami miejskimi czy pogotowiem energetycznym. Centra będą działały według
zasady wzajemnej zastępowalności (…). Zgodnie z Ustawą, system będzie
finansowany z budżetu państwa”. 33 Prawodawca przewidział również sytuacje
awaryjne, które mogą wystąpić w poszczególnych Centrach, ale także w praktyce
umożliwił wzajemną zastępowalność, kiedy to właściwe terytorialnie Centrum nie
może przyjąć i „obsłużyć” danego zgłoszenia. „Zgłoszenie, które z jakiejkolwiek
przyczyny nie będzie mogło być odebrane w CPR właściwym dla miejsca pobytu
osoby dzwoniącej, będzie automatycznie przekierowywane do innego Centrum”. 34
W obecnie działającym modelu, faktycznie zdarza się, że pojedyncze zgłoszenia są
kierowane w poszczególnych przypadkach do innych niż terytorialnie przypisanych
Centrów, np. w sytuacjach awaryjnych lub przeciążenia ilością zgłoszeń danego
Centrum. Wtedy połączenie jest kierowane do innego CPR-u, ale końcowo i tak
zostaje przyjęte i właściwie przekazane odpowiednim służbom.
Akty wykonawcze
Następstwem przyjęcia Ustawy było działanie Ministra Administracji
i Cyfryzacji w roku 2014, który wydał rozporządzenia, w lutym tego roku w sprawie
szkoleń operatorów numerów alarmowych, określające w § 1:
„1) organizację i sposób przeprowadzania szkolenia operatorów numerów
alarmowych;
2) ramowy program szkolenia operatorów numerów alarmowych oraz ramowy
program szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do
wykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych;
3) tryb opracowania szczegółowych programów szkoleń i ich zatwierdzania;
4) rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy;
5) kwalifikacje wykładowców i instruktorów;
6) wymagania dotyczące bazy dydaktycznej;
7) szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu na operatora
numerów alarmowych;
8) wzór certyfikatu operatora numeru alarmowego”. 35

K. Sikora-Wojtarowicz A. Nienartowicz, Funkcjonowanie…, op. cit.
K. Żaczkiewicz-Zborska, System…, op. cit.
34
Ibidem
35
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów
numerów alarmowych (Dz.U. 2014, poz. 269)
32
33
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W kwietniu tego samego roku wydane zostało rozporządzenie w sprawie
organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego, określające
oprócz organizacyjnych kwestii, ogólną procedurę przyjmowania zgłoszeń
alarmowych zawartą w § 9, tego rozporządzenia. Określa ono sposób obsługi
zdarzenia, począwszy od odbioru, rejestracji, przez „uzyskanie informacji o:
a) rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
b) miejscu zdarzenia lub zagrożenia – w przypadku wątpliwości związanych
z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia lub zagrożenia należy uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące miejsca zdarzenia lub zagrożenia,
umożliwiające szybkie dotarcie właściwych podmiotów ratowniczych,
c) liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego,
d) danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer
telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych
informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
e) innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających
podjęcie czynności przez podmioty ratownicze”; 36
Dalej procedura określona w rozporządzeniu zawiera: potwierdzenie osobie
zgłaszającej przyjęcie zgłoszenia; przekazanie zgłoszenia właściwemu
dyspozytorowi podmiotów ratowniczych; ewentualne przekazanie połączenia do
dyspozytora medycznego w przypadkach zdarzeń o charakterze medycznym oraz
dalsze kroki postępowania ze zgłoszeniem, aż do momentu uzyskania pewności, że
dane zgłoszenie spotka się z odpowiednią reakcją właściwych służb.
W lipcu 2014 r. wydano rozporządzenie w sprawie numerów telefonicznych,
które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.
Rozporządzenie to określa:
„1) tryb włączania numerów telefonicznych do systemu powiadamiania
ratunkowego, zwanego dalej „systemem”, i wyłączania tych numerów
z systemu;
2) sposób rozliczania kosztów utrzymania systemu i obsługi danego numeru
telefonicznego;
3) warunki techniczne obsługi numerów telefonicznych w systemie;
4) tryb i warunki współpracy oraz wymiany informacji, w tym ich zakres, między
centrami powiadamiania ratunkowego, zwanymi dalej „centrami”,
i podmiotami, których numery telefoniczne mogą być obsługiwane
w ramach systemu, zwanymi dalej „podmiotami””.37
Dotyczy ono numerów alarmowych, które mogą (ale nie muszą) być obsługiwane
przez Centra, a które są wymienione w Ustawie jako fakultatywne – jako służby
pomocnicze, a niekoniecznie służby wiodące, zgodnie z wyżej cytowanym art. 3 pkt.
3 Ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.
2013, poz. 1635).
Następnie we wrześniu 2014 r., MAC wydał kolejne rozporządzenie, tym razem
w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu
komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2014, poz. 574)
37
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów telefonicznych,
które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2014, poz. 1050)
36
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z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa
medycznego. To rozporządzenie określało techniczne uwarunkowania systemu
teleinformatycznego, sposób działania i zakres przesyłanych informacji oraz
rejestrację, bezpieczny dostęp i funkcjonowanie. 38 Rozporządzenie to było ostatnim
aktem wydanym przez MAC, regulującym pracę CPR-ów.
Po zmianie władz w grudniu 2015 roku wydane zostało jeszcze Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 2015 r. w sprawie
centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych
służb. W § 1 rozporządzenie określa „organizację i funkcjonowanie centralnego
punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb,
o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 Ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne”.39 Rozporządzenie to określa także „Centralny punkt systemu
powiadamiania ratunkowego, zwany dalej „CP SPR”, zapewnia dystrybucję
informacji o lokalizacji i danych udostępnianych przez PLI CBD” 40 (Platforma
Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych), w takich sytuacjach, kiedy
odpowiednie służby nie posiadają własnych punktów centralnych.
Na podstawie powyższych przepisów utworzono sprawny System
Powiadamiania Ratunkowego, działający na obszarze całego kraju. Wykonane
prace zostały niejako podsumowane przez MSWiA w wydanym na koniec września
2016 roku Komunikacie o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej
drogą elektroniczną. W komunikacie tym czytamy: „Na podstawie art. 32 ust. 3
Ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
(Dz.U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) ogłasza się, że interfejs
komunikacyjny systemu powiadamiania ratunkowego osiągnął funkcjonalności,
o których mowa w art. 13 ust. 2 Ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie
Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiające łączenie i wymianę danych między
systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym do wykonywania zadań Centrum
Powiadamiania Ratunkowego i Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji oraz
Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, co umożliwia
przekazywanie zgłoszeń alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego
do Policji i Państwowej Straży Pożarnej drogą elektroniczną”. 41 Obecnie działający
system powiadamiania ratunkowego jest sprawny, chociaż jest nieustannie
udoskonalany. Istotne jest jednak, że zmiany wprowadzone Ustawą z 2013 roku
mają charakter zmian systemowych i przynajmniej w intencji prawodawcy, nie są
wyłącznie doraźnym działaniem – nowelizowaniem starych przepisów o ochronie
przeciwpożarowej, ale są realizacją kompleksowej wizji, zawierającej całościowe
ujęcie.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań
funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków
współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz
dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2014, poz. 1159)
39
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 2015 r. w sprawie
centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb. (DZ.U.
2015, poz. 2356)
40
Ibidem
41
Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 września 2016 r. o gotowości do
przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do Policji i Państwowej
Straży Pożarnej drogą elektroniczną (M.P. z 2016 r., poz. 945)
38
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Podsumowanie
Wprowadzenie w Polsce europejskiego numeru alarmowego 112, związane
z przystąpieniem do Unii Europejskiej, było okazją do podjęcia problemu
przyjmowania zgłoszeń alarmowych. Początkowo uznano, że numer ten będzie
obsługiwany przez powiatowe jednostki PSP i Policji, jednak takie rozwiązanie miało
charakter doraźny i było nieekonomiczne, a przede wszystkim nieefektywne,
ponieważ brakowało jednolitego systemu i procedur przekazywania informacji
o zdarzeniach. Systemy używane przez Policję, PSP i Ratownictwo medyczne były
niekompatybilne, a przekazywanie informacji dokonywało się często drogą
telefoniczną lub radiową. Włączenie numeru alarmowego zostało powiązane
z istniejącymi służbami obsługującymi podstawowe numery alarmowe 999, 998
i 997. Dopiero przyjęta „Koncepcja numeru 112” w 2007 roku, była próbą
kompleksowego usystematyzowania problemu obsługi zgłoszeń alarmowych,
niestety ze względów zmian politycznych, a co za tym idzie zmian filozofii podejścia
do problemu, realizacja przyjętej koncepcji została odłożona w czasie. Powrót do
takiego ujęcia problemu jak we wspomnianej Koncepcji nastąpił dopiero w 2013
roku. Chociaż jak opisywał w kwietniu 2015 roku Paweł Soloch, Ustawa nie
rozwiązała wszystkich problemów. „Ustawowe przyjęcie operatorskiego systemu
powiadamiania ratunkowego po 16 miesiącach nie oznacza jego faktycznego
ujednolicenia w skali całego kraju. Nadal istnieją placówki oparte o system
operatorsko-dyspozytorski. Takim właśnie jest centrum powiadamiania ratunkowego
w Częstochowie, działające w ramach Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego. (…) W obsadzie częstochowskiego CPR-u znajdują się zarówno
dyspozytorzy pogotowia ratunkowego jak i dyspozytor Państwowej Straży Pożarnej.
(…) Zachowanie operatorsko-dyspozytorskiego charakteru CPR w Częstochowie
ilustruje trudności, jakie napotykają próby wprowadzenia jednolitego dla całego kraju
systemu powiadamiania ratunkowego. Ograniczenie częstochowskiego CPR tylko
do roli operatorskiej w ramach jednolitego ogólnokrajowego sytemu, oznaczałoby
określone koszty organizacyjne, związane między innymi z naturalną w takich
wypadkach niechęcią do zmian ze strony lokalnych struktur”.42 Obecna sytuacja jest
zatem w znacznej mierze uporządkowana w kwestii prawnej, jednak lokalnie (jak
pokazuje przykład Częstochowy), bywają jeszcze sytuacje odstępstw od podjętych
postanowień. Chociaż dzwoniąc z terenu miasta Częstochowy na numer alarmowy
112, zgłaszający połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
województwa śląskiego, czyli właściwego rejonowo.
Ponieważ Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest stosunkowo młodą
instytucją, to stale prowadzone są prace, by obecny system udoskonalać.
Z upływem czasu pojawiają się kolejne pomysły i inicjatywy poprawiania sprawności
systemu, które z czasem pewnie będą wymagały kolejnych rozwiązań prawnych. Na
te jednak trzeba jeszcze poczekać. Z pewnością trzeba zwrócić uwagę na
zgłoszenia, które mogą pochodzić z systemów eCall – samochodowych systemów
powiadamiania ratunkowego, np. o wypadkach drogowych oraz na zgłoszenia SMSowe i nietelefoniczne – pochodzące od osób niepełnosprawnych,
np. głuchoniemych. Na pewno usprawnienia wymaga system przesyłania formularzy
o zdarzeniach medycznych do dyspozytorów Państwowego Ratownictwa
42

P. Soloch, O systemie powiadamiania ratunkowego w 16 miesięcy po uchwaleniu ustawy, http://www.
sobieski.org.pl/analiza-is-74/#note-10028-20 (pobrano 15.12.2016 r.)

344
____________________________________________________________________

Medycznego, ponieważ obecnie nie ma cyfrowej platformy komunikacji, a informacje
przekazywane są telefoniczne w czasie, gdy zgłaszający oczekuje na połączenie
z dyspozytorem. Obecnie udało się już uruchomić pilotaż przesyłu formularzy
w pierwszym województwie – śląskim. W skali kraju pozostaje jeszcze wiele
elementów wymagających dopracowania. Obecny sposób funkcjonowania CPR-ów
wymaga jeszcze badań i szerszych opracowań.
Streszczenie
Artykuł ukazuje podstawy prawne funkcjonowania Centrów Powiadamiania
Ratunkowego. Ukazany został wpływ prawa Unii Europejskiej na uruchomienie
w Polsce Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Przedstawione zostały obecnie
obowiązujące przepisy prawa, a także ujęcie historyczne, pokazujące kształtowanie
się systemu powiadamiania ratunkowego w kraju, aż do 22 listopada 2013 r.
i uchwalenia Ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Dalej przedstawiono
rozporządzenia uszczegóławiające wykonanie tej Ustawy oraz wnioski na
przyszłość.
Słowa klucze: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, numer alarmowy 112
Summary
The article shows the legal foundations of functioning of Emergency Information
Center. It is described the influence of the European Union Law in order to activate
the European Emergency Call Number 112 in Poland. There are presented currently
applicable laws, taking into account also the historical aspect which shows the
formation of Emergency Information System in Poland till 22 November 2013 – the
adoptation of Law of Emergency Information Center. Moreover, there are described
the regulations which provide further details of implementing the Law and there are
presented lessons for the future.
Key words: Emergency Call Center, emergency telephone number 112
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WYBRANE ASPEKTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STUDENTÓW –
BADANIA EMPIRYCZNE
Wstęp
Rola przedsiębiorczości w rozwoju polskiej gospodarki jest istotna z wielu
powodów. Małei średnie przedsiębiorstwa wpływają na kształtowanie się czynników
makroekonomicznych. Sektor MSP ma coraz większy udział w wymianie
międzynarodowej. Wpływa także na rozwój gospodarczy wewnątrz kraju, stymulując
wzrost gospodarczy i generując nowe miejsca pracy. W Polsce wytwarza 67% PKB
i tworzy miejsca pracy dla ok. 70% wszystkich zatrudnionych1. Ponadto rozwój
sektora MSP wspiera postawy przedsiębiorcze oraz zwiększa udział klasy średniej
w strukturze społecznej.
Należy stwierdzić, że ważną rolą szkolnictwa wyższego, na niemal wszystkich
kierunkach i poziomach studiów, stanowi nie tylko przekazywanie wiedzy zgodnej
z potrzebami funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw, ale także propagowanie
i kształtowanie wśród studentów postaw otwartych na samozatrudnienie i tworzenie
miejsc pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane teoretyczne aspekty
przedsiębiorczości studentów oraz zaprezentowano wyniki badań własnych w tym
obszarze przeprowadzonych na kierunkach ekonomicznych i nieekonomicznych
w trzech poznańskich uczelniach.
Różnorodność ujęć pojęcia przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloznacznym. Różnorodność znaczeń
powoduje, że przedsiębiorczość w aspekcie teoretycznym i praktycznym jest
przedmiotem badań przedstawicieli wielu dziedzin naukowych, przede wszystkim
zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii i pedagogiki, stąd w literaturze
przedmiotu można również znaleźć wiele opracowań o charakterze
interdyscyplinarnym. Istnieje zatem wiele prostych i bardziej skomplikowanych
definicji i klasyfikacji przedsiębiorczości.2
Zgodnie z klasycznym ujęciem P. Druckera przedsiębiorczość należy rozumieć
jako specyficzne podejście do zarządzania polegające na „wprowadzaniu innowacji
tworzących podstawy przyszłego biznesu”, z „najlepszym wykorzystaniem
dostępnych zasobów” (Drucker, 1992). Istnieje zatem silny związek pomiędzy
innowacyjnością a przedsiębiorczością. Na ten związek zwracał już wcześniej
J. Schumpeter twierdząc zdecydowanie, że przedsiębiorcą jest się wtedy, gdy
wprowadza się innowacje, natomiast przestaje się nim być wtedy, gdy ugruntowuje

1
2

http://msp-24.pl/Sektor-MSP-w-Polsce-i-UE,8,78.html (pobrano 2.04.2017 r.)
T. Łuczka, M. Rembiasz, Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne
i empiryczne (w:) „Horyzonty Wychowania”. 2016, 15 (34)
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się swoją pozycję na rynku i zacznie nim kierować w rutynowy sposób. Ponadto
zdaniem J. Schumpetera przedsiębiorczość stanowi źródło wszystkich
dynamicznych zmian w gospodarce.3
Jednym ze współczesnych ujęć jest definicja zaproponowana przez Global
Entrepreneurship Monitor, zgodnie z którą za przedsiębiorczość należy uznać
„każdą próbę tworzenia nowej firmy lub nowego przedsięwzięcia, taką jak
samozatrudnienie, nowa organizacja gospodarcza, ekspansja istniejącej organizacji
dokonana przez jednostkę, zespół ludzi lub istniejącą organizację”.4
W literaturze przedmiotu znaleźć można liczne rodzaje przedsiębiorczości.
Jedna z klasyfikacji skupia się na wieku, płci, i sytuacji rodzinnej oraz wykształceniu
przedsiębiorcy. Zjawisko dojrzałej przedsiębiorczości wynika z postępującego
procesu starzenia demograficznego społeczeństw. Proces ten dosięga
w szczególności kraje wysokorozwinięte, w których oprócz powiększającej się liczby
osób starszych, paradoksalnie zauważa się spadek urodzeń.5 Dane statystyczne
i badania empiryczne przeprowadzone w Polsce dowodzą, że przedsiębiorczość
osób dojrzałych jest faktem niezaprzeczalnym we współczesnym świecie.6 Faktem
jest, że w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej osoby w starszym
wieku cechują się niską skłonnością do podejmowania ryzyka, kreatywnością
i otwartością na zmiany. Jednak postrzegane są na ogół jako bardziej wiarygodne
i godne zaufania, co z kolei sprzyja budowaniu trwałych kontaktów biznesowych.7
Istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju odgrywa również przedsiębiorczość
rodzinna, ponieważ wartości kultywowane wśród pokoleń przedsiębiorstw
rodzinnych kształtują pozytywne postawy przedsiębiorcze młodych ludzi
i następców w firmach.8 Postawy przedsiębiorcze młodych ludzi kształtują się już
w dzieciństwie. W Polsce i wielu innych krajach największy udział w wychowaniu
dzieci mają kobiety – matki i babcie. Istotne znaczenie ma zatem wspieranie przez
państwo przedsiębiorczości kobiet w różnym wieku i sytuacji rodzinnej.9 Dotyczy to
szczególnie matek, które samotnie wychowują dzieci. Wobec faktu, iż ponad 20%
dzieci w Polsce żyje w tzw. rodzinach niepełnych, ważne jest ułatwienie samotnym
matkom aktywnego uczestnictwa w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju również
poprzez zakładanie i prowadzenie własnych firm. Dzięki temu mogą one tworzyć
pozytywne wzorce postaw przedsiębiorczych dla swoich dzieci.10 Zgodnie
z badaniami empirycznymi K. Wacha doświadczenia przedsiębiorczości rodzinnej
wpływają na większa inicjatywę w podejmowaniu działań przedsiębiorczych wśród
studentów. Zatem „doświadczenie przedsiębiorczości rodzinnej sprawia, że młode
3

J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960
PARP, Report on Global Entrepreneurship Monitor – Poland 2015. Warszawa 2016
5
Ruta A., Starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla bezpieczeństwa zdrowotnego kraju
– problem niedosłuchu (w:) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne 2016
6
J. Wasilczuk, Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? (w:) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego,799: Ekonomiczne Problemy Usług”, 111. Szczecin 2014
7
M. Rembiasz, Dojrzała przedsiębiorczość – wybrane problemy (w:) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 799, Ekonomiczne Problemy Usług”, 111. Szczecin 2014
8
R. Boszkowska-Mądra, A. Parfieniuk M. Studnicki, Poglądy młodzieży akademickiej studiów
ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju. (w:) „Optimum, Studia
Ekonomiczne”. 2014, 6 (72)
9
P. Siemieniak, T. Łuczka, Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe.
Poznań 2016
10
M. Rembiasz, Entrepreneurship of single mothers: selected economic and social aspects (w:) “Zeszyty
Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”. 2016, 68
4
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pokolenie hołduje etosowi przedsiębiorczości, doceniając doniosłą rolę, jaką pełnią
w społeczeństwie przedsiębiorcy, a także wykazuje się wyższą skłonnością do
podejmowania przedsiębiorczego ryzyka”.11 Istnieje zatem związek pomiędzy
przedsiębiorczością rodzinną a akademicką, będąca tematem niniejszego artykułu.
Przedsiębiorczość akademicka rozumiana szeroko jako integracja nauki
z gospodarką może rozwijać się w różnych formach, głównie jako współpraca
w zakresie kształcenia, doradztwa dla firm i organizowanie wspólnych programów
badawczych oraz tworzenie przedsiębiorstw przez pracowników naukowych,
a przede wszystkim studentów i absolwentów uczelni wyższych.12
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jako czynnik rozwoju
gospodarczego kraju
Przedsiębiorczość zaliczana jest do tzw. kompetencji kluczowych
w europejskim systemie edukacyjnym, a wprowadzanie edukacji dla
przedsiębiorczości na wszystkich szczeblach edukacji zajmuje znaczące miejsce
w polityce Unii Europejskiej, szczególnie od początku XXI wieku.13 Kształtowanie
postaw przedsiębiorczych od najmłodszych lat należy traktować jako niezbędny
element wychowania warunkujący rozwój społeczeństwa potrafiącego funkcjonować
w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy.
Współczesna edukacja powinna się opierać przede wszystkim na kształtowaniu
umiejętności samodzielnego działania oraz zdolności do szybkiej samoorganizacji
i przedsiębiorczej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Postawy
przedsiębiorcze należy wzmacniać poprzez dostarczanie wiedzy wielowymiarowej
z zakresu: ekonomii, psychologii, socjologii kultury, antropologii, informatyki,
komunikacji społecznej oraz prawa.14 Szczególną rolę w kształtowaniu postaw
przedsiębiorczych studentów powinna odgrywać edukacja w zakresie wykorzystania
w działalności biznesowej narzędzi z zakresu nowoczesnych technik
informacyjnych. Na przykład do promocji firmy coraz powszechniej wykorzystuje się
nie tylko własne strony internetowe, ale również różnorodne media
społecznościowe.15
Przedsiębiorczość akademicka koncentruje się na kreatywnych postawach
środowiska naukowego i wykorzystaniu ich efektów w praktyce gospodarczej.
Efektywna współpraca sektora nauki i gospodarki powinna być jednym
z zasadniczych elementów polityki gospodarczej kraju.16 W kontekście rozwoju
gospodarczego Polski należy stwierdzić, że rozwój polskich małych i średnich

K. Wach, Europeanisation on Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking
Forward (w:) “Horyzonty Wychowania”. 2014, 13(26)
12
K. Poznańska, Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej.
(w:) T. Kraśnicka (red.): Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań [II].
Katowice 2014
13
K. Wach, Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży
akademickiej (w:) „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. 2016, XVI, (7,[III])
14
E. Okoń-Horodyńska, Edukacja dla innowacji (czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?)
(w:) „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. 2008,1(31)
15
J. Pawlak, P. Siemieniak, Internet as a tool for making trading decisions by gender (w:) „Zeszyty
Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”. 2016, 68
16
K. Poznańska, Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej.
(w:) T. Kraśnicka (red.): Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań [II].
Katowice 2014
11
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przedsiębiorstw uwarunkowany jest wprowadzaniem na szerszą skalę różnorodnych
form innowacji.17
Kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów unijnej
polityki edukacyjnej. W komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020
można przeczytać, że państwa członkowskie „powinny wspierać nowych i przyszłych
przedsiębiorców, zachęcając absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego do
podejmowania działalności gospodarczej oraz promując mobilność edukacyjną
młodych przedsiębiorców”.18 Powyższe zalecenia stały się inspiracją do
przeprowadzenia
badań
studentów
wybranych
uczelni
województwa
wielkopolskiego na temat przedsiębiorczości.
Postawy przedsiębiorcze badanych studentów
Badaniem przeprowadzonym w czerwcu 2016 roku objęto studentów trzech
poznańskich uczelni: Politechniki Poznańskiej (kierunków: inżynieria zarządzania,
zarządzanie oraz inżynieria produkcji), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
(kierunków: logistyka, turystyka i rekreacja, zarzadzanie) oraz Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa w Poznaniu (kierunku: zarzadzanie, bezpieczeństwo zdrowotne
i bezpieczeństwo narodowe). Badana grupa obejmowała zatem zarówno studentów
kierunków ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.
Badania zostały przeprowadzone metodą ilościową z wykorzystaniem ankiety
audytoryjnej. W sumie uzyskano 219 wypełnionych kwestionariuszy. Większość
badanych stanowili mężczyźni – 127 osób. Ponadto 147 osób należało do grupy
wiekowej w przedziale 18-25 lat. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania to 53 osoby
stanowili mieszkańcy wsi, 58 osób mieszkańcy dużych miast (powyżej 150 tys.
mieszkańców), a reszta jako miejsce zamieszkania podała miasta mniejsze.
Większość respondentów stanowili słuchacze studiów niestacjonarnych – 65,3
procent badanych.
Postawy przedsiębiorcze są w istotny sposób związane z planami dotyczącymi
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Tabela nr 1: deklaracje badanych dotyczące założenia działalności gospodarczej

1,3 %

Wyższa
Szkoła
Bankowa
8,5 %

Wyższa
Szkoła
Bezpieczeństwa
7,4 %

Tak, po studiach
Tak, jeszcze w trakcie
studiów
Tak, najpierw doświadczenie

15,0 %

16,9 %

17,6 %

16,4 %

5,0 %

4,2 %

10,3 %

6,4 %

30,0 %

28,2 %

33,8 %

30,6 %

Jeszcze nie wiem

37,5 %

31,0 %

20,6 %

30,1 %

Nie

11,3 %

11,3 %

10,3 %

11,0 %

Czy masz zamiar założyć
własną firmę?

Politechnika
Poznańska

Mam już firmę

Razem
5,5 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument kreowania rynkowego popytu na innowacje.
Poznań 2014
18
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_pl.pdf (pobrano 15.01.2016 r.)
17
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Z przedstawionego powyżej zestawiania odpowiedzi wynika, że 30,6%
respondentów jest zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej
po zdobyciu doświadczenia zawodowego. Niemniej podobna grupa badanych
stanowiąca 30,1% nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie
(najmniejsza grupa to studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – 20,6%). Co
dziesiąty student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest zainteresowany założeniem
firmy jeszcze w trakcie studiów. W porównaniu co dwudziesty student Politechniki
Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej jest zainteresowany powyższym
działaniem. Studenci Wyższej Szkoły Bankowej (8,5%) i Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa (7,4%) deklarują w większym stopniu aniżeli studenci Politechniki
Poznańskiej (1,3%) posiadanie aktualnie własnej firmy.
Istotnym elementem w podejmowaniu decyzji o założeniu własnej działalności
gospodarczej wydaje się być przygotowanie merytoryczne i doświadczenie
zawodowe w obszarze działania. W związku z powyższym respondentów zapytano
o korelację pomiędzy profilem planowanej działalności a kierunkiem wybranych
studiów. Otrzymane w tej kwestii odpowiedzi przedstawia tabela 2.
Tabela nr 2: zależność między profilem planowanej działalności a kierunkiem studiów
Czy planowana
działalność gospodarcza
jest związana
z wybranym kierunkiem
studiów?

Politechnika
Poznańska

Wyższa
Szkoła
Bankowa

Wyższa
Szkoła
Bezpieczeństwa

Razem

Tak

50,0

63,4

66,2

59,4

Nie

50,0

36,6

33,8

40,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Według K. Wagnera i A. Ziltenera specyficzne cechy indywidualne
i kompetencje jednostki mają wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnej
działalności gospodarczej.19 Należą do nich czynniki socjodemograficzne (tj. wiek,
płeć, tło rodzinne), cechy osobowości (tj. skłonność do podejmowania ryzyka,
potrzeba osiągnięć, poczucie skuteczności, potrzeba niezależności) oraz kapitał
ludzki (edukacja, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne, wysoka
motywacja itd.). Wyniki badań wskazują, że prawie 60% badanych łączy działalność
gospodarczą z wiedzą zdobytą na uczelni. Osoby zakładające firmę starają się
przygotować merytorycznie do prowadzenia biznesu. Korzystają z możliwości jakie
dają uczelnie, jak również różnych kursów i szkoleń, o czym poinformowano
w uwagach zawartych w ankietach.
Ważnym aspektem dotyczącym badań postaw badanych wobec
przedsiębiorczości jest przeświadczenie o byciu osobą przedsiębiorczą. Wśród
badanych 40,2% odpowiedziało twierdząco (odpowiedzi tak i raczej tak) na pytanie
czy czują się osobą przedsiębiorczą. Wyniki badań przedstawia tabela 3.

19

K. Wagner, A. Ziltener, The Nascent Entrepreneur at the Crossroads: Entrepreneurial Motives
as Determinants for Different Types of Entrepreneurs, Discussion Papers on Entrepreneurship
and Innovation, Swiss Institute for Entrepreneurship. 2008
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Tabela nr 3: opinie badanych dotyczące bycia przedsiębiorczym
Czy czujesz się
osobą
przedsiębiorczą?

Politechnika
Poznańska

Wyższa
Szkoła
Bankowa

Wyższa
Szkoła
Bezpieczeństwa

Razem

Nie

3,8 %

4,2 %

2,9 %

3,7 %

Raczej nie

8,8 %

15,5 %

7,4 %

10,5 %

Ani tak ani nie

25,0 %

45,1 %

70,6 %

45,7 %

Raczej tak

52,5 %

33,8 %

14,7 %

34,7 %

4,4 %

5,5 %

Tak
10,0 %
1,4 %
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Największe poczucie bycia osobą przedsiębiorczą wskazują studenci
Politechniki Poznańskiej – 62,5% badanych odpowiedziało tak i raczej tak.
Najbardziej niezdecydowani w kwestii odpowiedzi na powyższe pytanie są studenci
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, gdyż aż 70,6% z nich wybrało odpowiedź ani tak
ani nie. Następni w kolejności okazali się słuchacze Wyższej Szkoły Bankowej –
45,1% badanych, a najmniej niezdecydowani byli respondenci z Politechniki
Poznańskiej – 25,0%.
Dla porównania według badań o charakterze cyklicznym przeprowadzonych
w 2010 i 2016 roku w wielkopolskich uczelniach przeświadczenie o byciu osobą
przedsiębiorczą nie przekładało się na zamiary dotyczące założenia własnej firmy.
Przeprowadzone w 2016 badania dowiodły, że studenci czuli się osobami
przedsiębiorczymi. Odpowiedzi pozytywnych 64,9% studentek i 70% studentów
trzeciego roku. Jednak mniejsza grupa respondentów chciała wykorzystać to
poczucie w procesie tworzenia własnej firmy. Według badań 37,9% studentek i 47%
studentów miało zamiar w bliższej lub dalszej przyszłości założyć własną firmę.
Ponadto porównując wyniki uzyskane 2010 i 2016 roku, na uwagę zasługuje fakt, iż
chociaż uczestnicy badania z 2016 roku czuli się bardziej przedsiębiorczy to
zmniejszyła się liczba studentów planujących założenie firmy, wzrosła również liczba
osób niezdecydowanych i tych, które nie chcą prowadzić własnej firmy.20 Warto
przytoczyć wyniki badań dotyczące porównania postaw przedsiębiorczych
studentów studiów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Zgodnie z nimi
większość studentów uważa się za osoby przedsiębiorcze, które charakteryzują się
głównie umiejętnościami podejmowania ryzyka, pomysłowością oraz kreatywnością
i inicjatywą. Około 40% z badanej populacji podczas studiów nie pracowało jednak
w obszarach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Zdaniem autorów badań
głównym problemem jest niechęć do budowania swojej ścieżki kariery już po
rozpoczęciu studiów na danym kierunku oraz brak pomysłu na rozpoczęcie i rodzaj
działalności gospodarczej.21

T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Poznań 2013
21
K. Dąbrowska, M. Skowron, Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych,
społecznych i humanistycznych (w:) „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”. 2015
20
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Rozumienie terminu przedsiębiorczość w badanej grupie
Znaczenie może mieć tutaj również rozumienie pojęcia przedsiębiorczości
przez studentów. Respondentów poproszono o własne propozycje wyjaśnienia
hasła „przedsiębiorczość”. Badani studenci bardzo różnie rozumieli
przedsiębiorczość. Część ankietowanych kojarzy słowo z byciem aktywnym na
rynku pracy, umiejętnościami zarządczymi – w tym planowanie, organizowanie,
kierowanie i właściwą kontrolę. Inni zwracają uwagę na kwalifikacje koncepcyjne
związane ze zdolnością budowania wizji i strategii firmy. Według P. Druckera – ojca
współczesnego zarządzania „to, co przedsiębiorcze, wymaga zarządzania
systematycznego, zorganizowanego, celowego. Chociaż podstawowe zasady są
takie same dla każdej przedsiębiorczej organizacji, to jednak istniejące
przedsiębiorstwo, instytucja publiczna i nowe przedsięwzięcie stawiają odmienne
wyzwania, mają odmienne problemy”.22 Przedsiębiorczość odnosi się także do
cechy działania i wykorzystywania optymalnego zasobów organizacji, tak by
w konsekwencji doprowadzać do generowania zysku. W opinii studentów pojawiły
się także słowa: sprawność działania, szybkość działania, kalkulacja, wyrafinowanie.
Mnogość interpretacji słowa przedsiębiorczość potwierdza fakt złożoności zjawiska
we współczesnej gospodarce.
Bariery rozwoju przedsiębiorczości studentów
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej należy rozpatrywać
na tle barier przedsiębiorczości w gospodarce. W literaturze przedmiotu wymienia
się bardzo często określone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pięć
głównych barier: prawną, ekonomiczną, zarządzania, edukacyjną oraz społeczną.
Od 1998 roku Ministerstwo Rozwoju prowadzi systematyczne badania ankietowe
dotyczące barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Trendy rozwojowe mikro,
małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców.23 Ostatnią ankietyzację
przeprowadzono na przełomie luty/marzec 2016 r. na wylosowanej grupie
przedsiębiorstw. Głównym problemem, na który wskazują przedsiębiorcy jest
wysokość podatków i opłat. Jest to szczególnie ważne dla osób samozatrudnionych,
aniżeli dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników (różnica w udzielonych
odpowiedziach wyniosła 10 pkt. proc.). Drugą najczęściej wskazywaną przeszkodą
w prowadzeniu biznesu są małe obroty. Konkurencja występująca pomiędzy firmami
to bariera, na które udział wskazań w ostatnich kilku badaniach pozostaje na stałym
poziomie (4%-7% wskazań).
W przeprowadzonym badaniu poproszono respondentów o wybór trzech
najważniejszych według nich czynników, które ograniczają zamiar założenia własnej
firmy lub jej prowadzenia. Opinie badanych przedstawiono w tabeli 4.

22
23

P. Drucker, Menedżer skuteczny. 2007
https://www.mr.gov.pl/media/27643/Przedsiebiorczosc_w_Polsce.pdf
Przedsiębiorczość w Polsce 2016 Raport Ministerstwa Rozwoju

(pobrano

8.04.2017

r.)
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Tabela nr 4: bariery przedsiębiorczości
Wymień 3 czynniki,
które hamują Twoją
inicjatywę założenia
firmy?
Skomplikowanie przepisy
prawne

Politechnika
Poznańska

Wyższa
Szkoła
Bankowa

Wyższa
Szkoła
Bezpieczeństwa

Razem

20,0 %

11,2 %

21,5 %

17,6 %

18,7 %

20,7 %

8,9 %

16,8 %

15,6 %

17,8 %

31,9 %

20,4 %

7,6 %

9,5 %

3,0 %

7,0 %

9,3 %

8,9 %

15,6 %

10,8 %

9,8 %

4,7 %

1,5 %

6,0 %

6,7 %

11,2 %

0,7 %

6,6 %

1,3 %

5,3 %

0,7%

2,5 %

0,9 %

1,8 %

11,1 %

3,8 %

9,8 %

8,3 %

5,2 %

8,1 %

0,4 %
0,6 %
Inne
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

0,0 %

0,4 %

Zbyt wysokie podatki
Brak kapitału własnego
i trudny dostęp do
finansów
Brak wsparcia dla
nowych
przedsiębiorców
Brak pomysłu na "dobry
biznes"
Brak wiedzy nt
prowadzenia
własnej działalności
Rezygnacja z życia
prywatnego
na rzecz pracy
Negatywna postawa
społeczeństwa względem
przedsiębiorców
Brak wsparcie ze strony
osób bliskich
Praca na etacie to pewny
stały dochód

Za najistotniejsze bariery zakładania i prowadzenia własnej firmy w Polsce
respondenci uznali brak kapitału własnego i trudności w dostępie do źródeł
finansowania (20,4%), skomplikowane regulacje prawne (17,6%) oraz zbyt wysokie
podatki (16,8%). Na te same ograniczenia wskazują różne raporty publikowane
przez PARP oraz liczne badania naukowe. Przedstawiciele małych i średnich
przedsiębiorstw bardzo często jako jedną z najistotniejszych czynników hamujących
rozwój przedsiębiorczości wskazują trudności w dostępie do kapitału obcego, na co
wskazują wieloletnie badania T. Łuczki.24 Warto tu zaznaczyć, że zgodnie
z opisywanymi w artykule badaniami niewiele, bo tylko 27% respondentów w ciągu
ostatniego roku poszukiwało w Internecie informacji na temat finansowania firmy.
Istotny jest fakt, że ponad 10% respondentów wskazało brak pomysłu na dobry
biznes jako barierę założenia własnej działalności gospodarczej. Ważną barierą,
zwłaszcza dla studentów Politechniki Poznańskiej, okazał się brak wiedzy na temat
prowadzenia firmy (9,8%). Znaczenie tej bariery może być zmniejszone poprzez
24

T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Poznań 2013
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zwiększenie nacisku na edukację w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich
poziomach kształcenia, a szczególnie w szkolnictwie wyższym.
Według badań K. Dąbrowskiej i M. Skowron młodzi ludzie rzadko dostrzegają
w otoczeniu potencjalne szanse na stworzenie własnego przedsiębiorstwa.
W związku z tym, jednym z głównych zadań uczelni powinno być wspieranie
przedsiębiorczości w taki sposób, aby zachęcić młodego człowieka do
wykorzystania pojawiających się szans rynkowych, a w konsekwencji do tworzenia
własnych przedsięwzięć. Niezbędne jest w takich przypadkach tworzenie swoistego
rodzaju klimatu przedsiębiorczości w otoczeniu rynkowym – nie tylko regionalnie, ale
również lokalnie – co przyczynić powinno się do efektywniejszego działania
jednostki.25
Wzorzec cech przedsiębiorcy w opinii badanych studentów
Termin przedsiębiorca po raz pierwszy został użyty w literaturze przedmiotu
w 1755 roku przez Cantillona, który utożsamiał przedsiębiorcę z kupcem.26
Współcześnie mianem przedsiębiorcy określa się osobę, która oprócz czynności
związanych z handlem, realizuje cały pakiet funkcji zarządczych tj. planowanie,
organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. To człowiek, który powinien łączyć
w sobie cechy menadżera, lidera i przywódcy. W prezentowanych badaniach
zapytano studentów o cechy, jakie powinien posiadać przedsiębiorca określając
wartości 1 – jako najmniej ważne i 5 – jako najważniejsze. Rezultaty uzyskanych
odpowiedzi przedstawia tabela 5.
Tabela nr 5: cechy, które powinien posiadać przedsiębiorca
Cecha/Punkty

1

2

3

4

5

Jest dobrze zorganizowany

1,7 %

0,5 %

2,9 %

10,5 %

8,5 %

Jest pewny siebie

0,6 %

3,3 %

4,1 %

7,6 %

9,9 %

Jest kreatywny
Jest ambitny i zmotywowany
do celów

0,6 %

3,3 %

4,5 %

6,8 %

10,3 %

1,1 %

1,9 %

3,1 %

6,6 %

11,3 %

Łatwo nawiązuje kontakty
Czuje się odpowiedzialny za
innych

1,7 %

3,3 %

5,6 %

8,9 %

8,0 %

6,3 %

7,4 %

11,0 %

8,8 %

4,1 %

Lubi podejmować ryzyko
Potrafi zarządzać ludźmi
i działać w zespole

2,9 %

12,1 %

12,6 %

5,7 %

5,4 %

1,1 %

6,0 %

5,0 %

8,1 %

8,5 %

Jest odporny na stres

1,7 %

4,7 %

6,5 %

7,0 %

8,8 %

Jest odporny na porażki
Łatwo dostosowuje się do
nowych sytuacji

1,7 %

3,7 %

7,2 %

7,7 %

8,1 %

3,4 %

5,1 %

7,4 %

8,4 %

6,9 %

K. Dąbrowska, M. Skowron, Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych,
społecznych i humanistycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. 2015
26
T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa 2013
25

356
____________________________________________________________________

Lubi się uczyć, rozwija swoją
wiedzę

6,9 %

8,8 %

9,0 %

8,1 %

5,2 %

Zainteresowany zyskiem

14,4 %

18,6 %

13,5 %

3,9 %

3,6 %

7,7 %

1,9 %

1,2 %

Jest nieuczciwy
55,7 %
21,4 %
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wyniki badań wskazują, że najbardziej pożądanymi cechami przedsiębiorców
są: ambicja i zmotywowanie do realizacji celów (11,3%), kreatywność (10,3%),
pewność siebie (9,9%), zorganizowanie (8,8%), odporność na stres (8,8%) oraz
umiejętność zarządzania ludźmi i działanie w zespole (8,5%). Bycie nieuczciwym
zostało wskazywane przez respondentów za cechę najmniej ważną (55,7%).
Osobom, które w swoim najbliższym otoczeniu mają przykłady
przedsiębiorczości w postaci znajomych czy rodziny prowadzącej działalność
gospodarczą może być łatwiej podjąć decyzję o jej utworzeniu. Często bowiem
będąc zaangażowanym w procesy zarządcze mają praktyczną wiedzę
i doświadczenie. W niniejszych badaniach zapytano studentów o to, czy znają
dobrze osobę, która prowadzi własną firmę. Prawie 90% respondentów wskazało,
że ma wśród rodziny i znajomych takie osoby.
Podsumowanie
Przedstawione wyniki reprezentują postrzeganie przedsiębiorczości wśród
studentów trzech poznańskich uczelni: Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej. W większości aspektów
respondenci odzwierciedlają podobne postawy. Własną działalność gospodarczą po
zdobytym doświadczeniu pragnie założyć ok. 30% respondentów każdej
z wspomnianych uczelni. Większość badanych wybiera branżę związaną
z kierunkiem studiów (50%-66,2% w zależności od uczelni). Do czynników
hamujących decyzję o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej najczęściej
zaliczono: wysokie podatki, skomplikowane regulacje prawne oraz brak kapitału
własnego i trudny dostęp do źródeł finansowania. Najbardziej przedsiębiorczy czują
się studenci reprezentujący Politechnikę Poznańską.
Streszczenie
Przedsiębiorczość jest ważną cechą działania zmierzającą do realizacji celów
organizacji poprzez właściwe i racjonalne rozporządzanie zasobami. Szybkość
zmian w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa wymaga od przedsiębiorcy
uaktywnienia wielu ważnych cech wchodzących w skład kwalifikacji koncepcyjnych,
humanistycznych i technicznych. Systematyczne badania wśród studentów
będących potencjalnymi założycielami nowych firm są cennym źródłem informacji
na temat postaw przedsiębiorczych oraz potrzeby i kierunków zmian w aspekcie
edukacji. Niniejsza publikacja jest próbą ich określenia.
Słowa klucze: przedsiębiorczość, przedsiębiorca
Summary
Entrepreneurship is an important feature of the activities aimed at achieving the
objectives of the organization by means of an appropriate and rational disposal
of resources. The rate of change in the environment of modern enterprise requires
the trader to activate many important features included in the conceptual skills,

357
____________________________________________________________________

humanities and engineering. Systematic surveys of students who are potential
founders of the new companies are a valuable source of information
on entrepreneurial attitudes and needs and directions of changes in the aspect
of education. This publication is an attempt to identify them.
Key words: entrepreneurship, entrepreneur
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Józef W JERMACZ, Zbigniew SERAFIN
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
WYBRANE PROBLEMY WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH METOD
DYDAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WSB W POZNANIU
Kultury społeczeństw i same społeczeństwa mogą się rozwijać,
jeżeli jednostki tworzą jakieś innowacje, nowe idee, pomysły,
wytwory, dzieła oryginalne, nie będące powtarzaniem tego,
co już znane i uznane.
Jan Szczepański

Wstęp
W ostatnich latach można zaobserwować przyśpieszenie tempa wdrażania
innowacyjnych metod dydaktycznych na polskich wyższych uczelniach. Wynika to
częściowo z przenikania pewnych negatywnych zjawisk wynikających
z dotykających nas wielu kryzysów o różnym obliczu, demograficznym,
biologicznym, gospodarczym i politycznym. Globalizacja rynku edukacyjnego jest
tak widoczna, iż kryzys w jednym regionie może mieć znaczny wpływ na strukturę
i rozwój wyższych uczelni w innych częściach Polski i świata. Różny poziom rozwoju
wyższego szkolnictwa na świecie powoduje przenikanie pewnych sprawdzonych
wzorców i metod kształcenia z ośrodków bardziej rozwiniętych, szczególnie
zagranicznych, jak również z pojawiającej się aktywności środowiska
akademickiego do poprawy jakości kształcenia i wdrażania koncepcji innowacyjnych
w działalności dydaktycznej. Działania innowacyjne w działalności dydaktycznej
i w różnych sektorach gospodarki dodatkowo wymuszają pojawiające się sytuacje
kryzysowe.
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych wymaga przedsiębiorczego
i innowacyjnego podejścia, prowadzenia działań trudnych do naśladowania
i stosowania innowacyjnych rozwiązań. Menadżerowie stają współcześnie wobec
nowych zadań, które narzucają im sytuacje kryzysowe, których charakterystyczną
cechą są liczne zmiany w branży, sektorze i najbliższym otoczeniu.
„W czasach burzliwych – jak zauważa Peter F. Dracker – trzeba tak zarządzać
przedsiębiorstwem, by mogło wytrzymać nagłe ciosy i wykorzystywać nagłe
nieoczekiwane szanse. Co oznacza, że w czasach burzliwych trzeba radzić sobie
z problemami o zasadniczym znaczeniu, i to radzić sobie dobrze. (zarządzanie
w czasach burzliwych musi się zaczynać od dyskusji nad nowymi, odmiennymi
wymaganiami w sferze podstawowych problemów przetrwania i sukcesów
w istniejącym biznesie (…). W czasach burzliwych menadżerowie nie mogą
zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie, muszą
zarządzać z myślą o zmianach jako szansie i jako zagrożeniu”. 1
Punktem wyjścia dla naszych rozważań o problematyce dotyczącej wybranych
innowacji procesu dydaktycznego zarządzania sytuacją kryzysową oraz
motywowania studentów w tym zakresie jest wyjaśnienie etymologii znaczenia
pojęcia innowacje. Innowacje jak podaje słownik języka polskiego, to wprowadzenie
1

Por. P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych (w:) „Akademia Ekonomiczna”. Kraków 1995,
s. 15-47
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czegoś nowego; też: rzecz nowo wprowadzona: nowość, nowatorstwo, innowacja
technologiczna i rynkowa.2
Pierwszy raz pojęcie innowacji do nauk ekonomicznych wprowadził
J.A. Schupeter. Pod względem przedmiotowym określał on innowację niezwykle
szeroko. Według niego obejmuje ona:
1. wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do
czynienia, lub nowego gatunku jakiegoś towaru;
2. wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze praktycznie nie
wypróbowanej w danej dziedzinie przemysłu;
3. otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany rodzaj krajowego
przemysłu uprzednio nie działał i to bez względu, czy rynek ten istniał
wcześniej, czy też nie;
4. zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to niezależnie od
tego, czy źródło już istniało, czy też musiało być dopiero stworzone;
5. wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie
monopolu bądź jego złamanie.3
J.A. Schumpeter skupiał się przede wszystkim na innowacjach technicznych
i ich znaczeniu dla gospodarki.
Inną i nieco szerszej rozumianą definicją innowacji i bardziej odpowiednia do
naszych dalszych rozważań jest ujęcie według Z. Pietrusińskiego. W opinii tego
autora innowacje to zmiany celowo wprowadzane przez człowieka lub
zaprojektowane przez układ cybernetyczny, które polegają na zastępowaniu
dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle określonych
kryteriów składających się w sumie na postęp. 4
Zmiany w sposobie widzenia innowacji i działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw wprowadziła w Polsce transformacja systemowa. Na pierwszy plan
wysunął się aspekt ekonomiczny innowacji.
Poza Z. Pietrasińskim5 zagadnieniem innowacji w takim rozumieniu zajmowali
się: Cz. Barański, R. Schulz, czy W. Okoń. Ostatni z wymienionych definiuje
innowację jako zmianę struktury systemu szkolnego, jako całości lub struktury
ważnych jego składników, mającą na celu wprowadzenie ulepszeń o charakterze
wymiernym. Takie podejście do innowacji można było zaobserwować w latach
siedemdziesiątych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Do przedstawicieli
tego nurtu zaliczyć można: P.F. Druckera,
Ph. Kotlera, R.W. Griffina, M.E. Porter oraz polskich przedstawicieli
zajmującymi się innowacjami, a między innymi S. Marciniaka, I.K. Hejduka,
W.M. Grudzewskiego, A. Pomykalskiego i S. Gomułkę.
W świetle przytoczonych definicjach można stwierdzić, że jest to bardzo trudny
problem z uwagi na wielość definicji oraz brak ogólnie akceptowanych teorii na ten
temat powoduje, że istnieje zapotrzebowanie społeczne, organizacyjne
i ekonomiczne na zajmowanie się tą problematyką, gdyż innowacyjność często
mierzy się ilością wprowadzonych innowacji oraz wielkością nakładów
przeznaczonych na te działania.

Por. Słownik języka polskiego, tom pierwszy. Warszawa 1978 s. 792
Por. J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960, s. 104
4
Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa 1970, s.16
5
Ibidem, s. 17
2
3
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Innowacyjność w opinii P. Niedzielskiego ściśle wiąże się z posiadanymi
zasobami, ale także umiejętnością ich wykorzystania, czyli dojrzałością innowacyjną
(odpowiednim poziomem kultury organizacyjnej, warunkującym wykorzystanie
posiadanych zasobów.6
Tytuł niniejszej publikacji został przez autorów w pełni przemyślany
i zamierzony w celu uzyskania w aspekcie poznawczym omawianych zagadnień
związanych z problematyką wybranych innowacji procesu dydaktycznego
zarządzania sytuacją kryzysową. W ramach niniejszej publikacji zostano
zaprezentowane wyniki badań i obserwacji autorów, które pozwolą na przybliżenie
ważnych inicjatyw już wdrażanych w procesie dydaktycznym i praktycznych
wniosków dotyczących wdrażania e-edukacji oraz poprawy kompetencji
komunikacyjnych wykładowców w relacji ze studentami w naszej Uczelni.
Innowacje w dydaktyce akademickiej
O innowacji w uczelni – można mówić jako o wprowadzaniu pożądanych zmian
do procesu kształcenia, czyli działaniu, które ma na celu zainaugurowanie
i realizowanie tych zmian w jakimś obszarze procesu dydaktycznego. W takim
przypadku w rozważaniach, dotyczących innowacji w dydaktyce akademickiej,
skupiać się powinno na pomysłach możliwej zmiany procesu dydaktycznego
zachodzącego w szkole wyższej. W opinii
E. Shiels7 uczelnie nie były i nie są ośrodkami oryginalności, a jedynymi
Instytucjami innowacyjnymi są przedsiębiorstwa gospodarcze, które do innowacji
zostały niejako zmuszone poprzez wymagania rynkowe. Zdaniem T. Bauman8 ta
uwaga odnosi się bardziej do sposobu funkcjonowania uniwersytetu, w znikomym
stopniu można się z nią zgodzić jeśli chodzi o tworzenie wiedzy. Idea innowacji
w dydaktyce akademickiej może być także rozpatrywana pod kątem realizowania
przez uniwersytet takiego typu kształcenia, które będzie przygotowywało jego
absolwentów do działań zmierzających do wprowadzania innowacji do życia
naukowego, społecznego i gospodarczego. W tym przypadku rozważania dotyczące
innowacji są poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu proces
kształcenia uwzględnia potrzebę przygotowania studentów do bycia innowatorami
i czy społeczność akademicka dostrzega ważność takich umiejętności, które
stanowią składowe przyszłej kompetencji innowacyjnej?.
Pierwsze z wymienionych ujęć relacji dydaktyka akademicka a innowacje
wymaga wielowątkowych badań, jest znacznie szerzej zakrojonym problemem
badawczym, którego elementem jest właśnie drugi sposób rozumienia innowacji
w dydaktyce akademickiej.
W naszym opracowaniu pragniemy skupić uwagę na wątku, dotyczącym
dostrzegania przez społeczność akademicką wagi kilku umiejętności i postaw, które
można potraktować jako te, które wspomagają i inspirują człowieka do działań
innowacyjnych.

P. Niedzielski, Rodzaje innowacji w: Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, K. B. Matusiak
(red.): PARP. Warszawa 2005, s. 75
7
E. Shiels, Tradycja (w:) J. Kurczewska, J. Szacki (red.): Tradycja i nowoczesność. Warszawa 1984
8
T. Bauman, Dydaktyka akademicka a innowacje. 2008, s. 270
6
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Zarządzanie sytuacją działań innowacyjnych w procesie dydaktycznym na
przykładzie WSB w Poznaniu
W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę przedstawienia zarządzania
sytuacją działań innowacyjnych w aspekcie współczesnych wyzwań. Przed
współczesną wyższą uczelnią stają nowe, coraz bardziej złożone zadania. Zmieniają
się programy nauczania, treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody pracy
z studentami nie zawsze przynoszą zamierzone efekty. Od uczelni wymaga się, by
stwarzała klimat bezpieczeństwa, dawała swoim studentom poczucie godności oraz
umożliwiała im wszechstronny rozwój, przede wszystkim sprzyjający twórczemu
myśleniu. Nauczyciele muszą na bieżąco modyfikować dotychczasowe sposoby
kształcenia i poszukiwać nowych. Wiedza i umiejętności i kompetencje zdobyte
w czasie studiów stają się punktem wyjścia do tych zmagań w zakresie dalszego
etapu samokształcenia. Nie ma jednak ustalonej drogi dochodzenia do własnych
koncepcji innowacyjnych, dlatego często kadra naukowo-dydaktyczna – pomimo
opracowania nowych, autorskich rozwiązań – nie wprowadzają ich w życie
w procesie dydaktycznym. Pojawiają się wątpliwości, obawa przed zwiększeniem
wymagań, poszerzeniem lub zmianą zakresu obowiązków i czynności
wykonywanych do tej pory, czyli określonych przyzwyczajeń i nawyków.
Czy nasza Uczelnia może stać się zatem instytucją innowacyjną?
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest w naszym przekonaniu – twierdząca.
Wymaga to jednak wielu zmian w Jej dotychczasowym zarządzaniu. Przystępując
do wdrażania innowacji w tej dziedzinie, należy pamiętać o kilku niezbędnych
następujących warunkach:
a) aktywne poszukiwanie przez kadrę naukowo-dydaktyczną informacji;
b) otwartość na takie informacje, wzajemna komunikacja i szacunek między
kadrą naukowo-dydaktyczną a studentami, pozostałymi pracownikami;
c) odwaga i zaangażowanie w organizację i jej cele. 9
Zmiany te mogą dotyczyć zarówno władz uczelni i jej organizacji oraz
zarządzania, programów nauczania, pracy naukowo-dydaktycznej nauczycieli
akademickich oraz studentów i pozostałych pracowników. Każda organizacja, w tym
również uczelnia, która chce dobrze funkcjonować i rozwijać się, musi w sposób
twórczy reagować na zmienność otoczenia. Wprowadzać zmiany w organizacji
i w procesie zarządzania jednostką edukacyjną.
Można przyjąć w ramach niniejszej publikacji założenie, że działania
innowacyjne mogą wprowadzać jednostki innowacyjne, które same potrafią
się zmieniać, a ilość tworzonych innowacji nie przesądza o postępie lecz
jakość i trwałość dokonanych zmian. W opinii J. Kozieleckiego (…), człowiek
innowacyjny postrzega otoczenie jako zbiór pytań i obszarów niepewności
poznawczej i praktycznej, które należy zredukować. Charakteryzuje się postawą
badawczą, która pozwala mu poszukiwać i rozwiązywać problemy, dokonywać
wyborów. Człowiek innowacyjny jest zadowolony z życia, zmotywowany i chętny do
podejmowania nowych wyzwań.10

A. Grześkiewicz, Innowacyjność w zarządzaniu organizacją na przykładzie szkoły (w:) „E-mentor”. 2010,
nr 1 (33)
10
J. Kozielecki, Człowiek oświecony czy innowacyjny (w:) „Kwartalnik Pedagogiczny”. 1987, nr 1
9
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Kierownictwo i kadra naukowo-dydaktyczna i pozostali pracownicy naszej
Uczelni stają przed poważnym wyzwaniem XXI wieku. Muszą wspólnie opracować
w WSB w Poznaniu innowacyjną, konkurencyjna strategię, która zapewni
optymalizację warunków kształcenia i studiowania studentom oraz będzie
konkurencyjna w stosunku do innych uczelni na rynku edukacyjnym. Zarządzający
uczelnią, powinni uwzględniać szczególną rolę innowacyjności oraz dobrej
współpracy w ramach jej struktur organizacyjnych. Jednym z wyzwań będzie
rozwijanie nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem mechanizmów
grywalizacji na platformie e-learningowej jako sposobu na wzrost motywacji
studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Natomiast kluczowym celem Uczelni
stanie się udział w budowaniu społeczeństwa przyszłości, oparty na zrozumieniu
potrzeb studentów, a także oczekiwań społeczno-zawodowych i wymagań rynku
pracy.
Sukces w rozwoju Uczelni i jej infrastruktury, kadry naukowo-dydaktycznej,
studentów w dużej mierze zależy od sposobu, w jaki kadra kierownicza instytucji
edukacyjnej będzie wspierać rozwój innowacyjności. Czy jest ona postrzegana jako
priorytet i integralny element polityki szkoły? Jeżeli kierownictwo Uczelni nie będzie
wspierać w działaniach innowacyjnych kadry naukowo-dydaktycznej, studentów
i pozostałych pracowników w zdobywaniu nowych doświadczeń, zmiany istniejących
dotychczasowych przyzwyczajeń w myśleniu i zachowaniu to zaangażowanie ich
w proces wdrażania w działania innowacyjne zostanie zahamowany.
Nowe rozwiązania w procesie dydaktycznym
Nowe rozwiązania w opisie efektów kształcenia zostały wprowadzone wraz
z obowiązującymi Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi (skr. KRK). Rozbicie efektów
kształcenia na trzy zasadnicze elementy: wiedza, umiejętności i kompetencje
społeczne ma istotne znaczenie nie tyle dla uczelni, ile dla studenta pragnącego
zdobyć wymarzoną pracę. Jak wskazano w poradniku A. Kraśniewski 11 „Jak
przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?” W opinii
J. Hermaszewskiego,12 który w uzasadnieniu stwierdza, że istnieją trzy powody,
dlaczego tak są opisywane efekty kształcenia. Są to::
 mobilność studentów i absolwentów (na całym europejskim rynku pracy);
 konieczność uwzględnienia idei perspektywy uczenia się przez całe życie;
 zróżnicowanie procesu kształcenia. Nowością stało się również rozróżnienie
terminologiczne programu studiów od programów kształcenia na danym
kierunku studiów. Zgodnie z KRK program kształcenia dla określonego
kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili
kształcenia na tym kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia

Chodzi o opracowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego A. Kraśniewski, Jak przygotowywać
programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego?, wyd. M Ni SW, Warszawa 2011, Publikacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, http://www.nauka.
gov..pl./fileadmin/user_upload/szkolnictwo/20111107_publikacja_MNISW_AK_111105_Warszawa
12
J. Hermaszewski, Innowacyjność w procesie dydaktycznym – zarys koncepcji, Kierunek Ekonomia
ze specjalności Menedżer w administracji publicznej jest prowadzony na uczelni PWSZ w Głogowie,
gdzie autor artykułu pracuje na stanowisku starszy wykładowca, Głogów 2011.
11
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i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do
uzyskania tych efektów.
Połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ma na celu
uzyskanie postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów zdolnych do szybkiej
adaptacji do wymagań nowoczesnego rynku pracy. Takie postawy będzie można
wykreować jeżeli nastąpi radykalne odejście od edukacji dla wiedzy, na rzecz
edukacji dla umiejętności. Nie oznacza to rezygnację z elementu przekazywania
wiedzy studentowi. Wręcz przeciwnie, wiedza stanowi fundament nowoczesnego
kształcenia. Obrazując to przykładem Kierunku Zarządzanie WSB w Poznaniu,
ze specjalnością negocjacje w sytuacjach kryzysowych warunkiem koniecznym
osiągnięcia pożądanych postaw jest::
1). nawiązanie ściślejszej współpracy uczelni z instytucjami publicznymi
(np. urzędy i instytucje sektora publicznego),
2). włączenie do procesu dydaktycznego praktyków z urzędów zajmujących się
różnymi zadaniami (np. skarbnik w zakresie finansów, architekt miejski
w zakresie gospodarki przestrzennej, dyrektor szkoły w zakresie ekonomiki
oświaty, naczelnik urzędu skarbowego w zakresie kontroli skarbowej itp.),
wiedza umiejętności kompetencje – autorytet – interakcja – nowoczesność
– wzorce – praktyka – zaangażowanie – samoocena – decyzyjność –
uczestnictwo Dopasowane postawy do oczekiwań rynku pracy,
3). zmiana wymiaru pensum dydaktycznego (w programie nauczania
nastąpiłoby „podzielenie” godzin dydaktycznych z wybranych przedmiotów,
głównie specjalnościowych, pomiędzy nauczyciela dydaktycznego
a praktyka), – zmiana formy przekazywania wiedzy (wprowadzenia
obowiązkowego, projektowego zaliczania przedmiotów i prowadzenia
zajęć),
4). prowadzenie półrocznych, dedykowanych praktyk studenckich (w urzędach
czy instytucjach publicznych pod nadzorem opiekuna naukowego –
nauczyciela akademickiego i opiekuna merytorycznego z instytucji).
Nawiązanie ściślejszej współpracy z instytucjami publicznymi ma głównie na
celu stworzenie kręgu współpracy tych instytucji z uczelnią. Celem dodatkowym jest
„wyłowienie” pracowników merytorycznych z różnych komórek organizacyjnych
instytucji publicznej, w celu przekazania (za wynagrodzeniem) projektu do realizacji
w podstawowym procesie dydaktycznym. Dla przykładu przedmiot „Negocjacje
w sytuacjach kryzysowych w podstawowym wymiarze 30 godzin. Wykładowych,
zostałby podzielony na wymiar 20 godzin prowadzonych przez nauczyciela
akademickiego, a 10 godzin zajęć projektowych (np. konwersatoria lub laboratoria)
byłoby prowadzonych przez kierownika Wydziału kryzysowego gminy lub dyrektora
wydziału kryzysowego UM, czy wojewódzkiego. Zakres merytoryczny dla projektu
przygotowałby nauczyciel akademicki i on odpowiadałby za zaliczenie projektu
studenta. Forma zaliczenia wykładu zmieniłaby się z egzaminu (pisemnego lub
ustnego) na rzecz zaliczenia projektu. Krąg instytucji publicznych dla tej specjalności
jest stosunkowo szeroki.
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Stosowane i wybrane formy działań innowacyjnych w WSB w Poznaniu
Innowacje są niezwykle cenne w procesie naukowo-dydaktycznym z punktu
widzenia kierownictwa, pracowników uczelni i studentów. Aby jednak człowiek był
innowacyjny trzeba go do owej innowacyjności przygotować. Działania w tym
zakresie są już realizowane w następujących formach organizacyjnych:
a) e-learning;13
b) zajęcia terenowe metodą blokową;14
c) personalizacja i indywidualizacja nauczania. 15
Wdrażane wybrane formy działań innowacyjnych w naszej Uczelni były
przedmiotem przeprowadzonych badań sondażowych wśród studentów kierunku
Zarządzanie. Szczegółowe omówienie uzyskanych wyników badań zawiera raport
z badań.
Raport z badań sondażowych studentów WSB w Poznaniu na kierunku
Zarządzanie z wybranych przedmiotów
Przedmiotem badań były wybrane innowacje procesu dydaktycznego
zarządzania sytuacją kryzysową. Ich przeprowadzenie zostało poprzedzone
wieloletnimi obserwacjami postaw studentów wobec zachowań innowacyjnych
wykładowców w procesie dydaktycznym naszej uczelni ze zwróceniem szczególnej
uwagi na następujące problemy szczegółowe:
1). zapotrzebowanie na innowacje w procesie dydaktycznym;
2). źródła wiedzy studentów dotyczące innowacji;
3). cechy wyróżniające wykładowców w zakresie zachowań innowacyjnych;
4). czynniki utrudniające realizację działań innowacyjnych;
5). cechy charakterystycznych zachowań innowacyjnych wykładowców
wybranych przedmiotów na kierunku Zarządzanie WSB w Poznaniu
w świetle opinii badanych;
6). cechy i umiejętności osobiste kształtowane w działaniach innowacyjnych
przez wykładowców z przedmiotów na kierunku Zarządzanie WSB
w Poznaniu;
7). postawy studentów wobec działań innowacyjnych i propozycję zmian w tym
zakresie w świetle opinii studentów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSB w Poznaniu nr 068/07/2014 z dnia 03.07.2014 wszystkie
realizowane specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia zostały objęte w ramach
E-learningu bez bezpośredniego udziału wykładowcy do samodzielnego studiowania przy
wykorzystaniu technologii informatycznych przy zastosowaniu platformy kształcenia zdalnego.
Materiały dydaktyczne opublikowane drogą elektroniczną stają się dostępne dla studentów, którzy
dysponują uwierzytelnionymi przez administratora kontami. Prowadzenie edukacji z wykorzystaniem
nowoczesnych technik i metod kształcenia jest istotnym elementem planów Uczelni.
14
Zajęcia terenowe metodą blokową zostały szczegółowo przedstawione w artykule J. W. Jermacz,
Z. Serafin, Zarządzanie logistyką w optyce zajęć terenowych (w:) ”Edukacja dla społeczeństwa,
Przegląd Naukowo Metodyczny”. 2014, Nr 3, s.143-152
15
W naszej Uczelni są stosowane różne sposoby w tym zakresie. Przykładem diagnozowania
specyficznych potrzeb studentów może być min. zaprojektowanie przez studenta własnej specjalności
pod kątem własnych inspiracji, a tym samym dopasowania się do potrzeb rynku pracy i własnej
przedsiębiorczości w myśl pragmatycznego ujęcia; „Nie studiuj dla zasady, ucz się się z pasja”.
Wystarczy, że kandydat na studia w podaniu uzupełni pole: własna propozycja specjalności.
13
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Zapotrzebowanie na innowacje w procesie dydaktycznym w opinii
badanych
Wstępne rozpoznanie w świetle przeprowadzonych badań sondażowych
wykazuje, że jest duże zapotrzebowanie na zastosowanie innowacji w procesie
dydaktycznym. Wśród studentów wybranych przedmiotów kierunku Zarządzanie
WSB w Poznaniu zainteresowanych zastosowaniem innowacji w procesie
dydaktycznym było 84%, z czego zdecydowanie tak było 48 %, tak 31% i raczej tak
5%. Natomiast nie dostrzega potrzeby innowacji tylko 16% respondentów.
Interesującym problemem są źródła wiedzy studentów dotyczące innowacji.
Najwięcej badanych, bo aż 51% wskazało jako źródło wiedzy dotyczące innowacji
praktyki zawodowe i znaczna część (40%) wskazała zajęcia programowe w tym
wykłady (22%) i ćwiczenia (18%).Szczegółowy rozkład kategorii dokonanych przez
badanych studentów ilustruje tabela 1.
Tabela nr 1: źródła wiedzy studentów dotyczące innowacji kierunku Zarządzanie

WSB w Poznaniu. (Dane zawarte w tabeli są wyrażone w %)
Kategorie odpowiedzi
Tak
Raczej
Raczej nie
Nie
do wyboru przez
tak
badanych
1
2
3
4
W czasie wykładów
10
12
19
11
W czasie ćwiczeń
11
7
37
31
W czasie praktyk
40
11
26
21
zawodowych
Z internetu
2
13
38
17
Z literatury zalecanej
3
9
34
39
przez wykładowców
Z telewizji
17
8
45
12
Z literatury ogólnie
2
czytanej
Z innych źródeł
10
5
37
33
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań

Trudno mi
określić
5
48
35
2
30
15
18

15

W świetle uzyskanych wyników z badań, pewnym rozszerzeniem tych opinii są
uzyskane odpowiedzi respondentów na pytanie: „ Proszę podać cechy, które
Waszym zdaniem charakteryzują wykładowców pod względem zachowań
innowacyjnych w czasie zajęć dydaktycznych i które cenicie najbardziej?”.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia tabela
Tabela nr 2: cechy wyróżniające wykładowców w zakresie zachowań innowacyjnych
Lp.

Nazwa cechy

Liczba

Procent

1

Otwartość na nowości i propozycję
zgłaszane przez studentów o charakterze
innowacyjnym,

71

87

2

Zachęcanie do samodzielności w myśleniu
i studiowaniu,

11

13,4

3

Inspirowanie do naukowych poszukiwań.

9

11
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4

Interesujące formułowanie problematyki do
samodzielnego studiowania i opracowania
w formie projektu badawczego,

5

Gotowość do dyskusji

6

7

8

9

11

Umiejętność krytycznego myślenia
i odnoszenia do omawianych zagadnień
w czasie zajęć,

69

84,2

Opieranie omawianych zagadnień na
przykładach, które ułatwiają lepsze
zrozumienie i recepcje wiedzy z zakresu
zarządzania

68

83

Inne: inkubatory dla pracy twórczej
22
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań

27

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że większość badanych studentów
najbardziej ceniło u wykładowców otwartość na nowości i propozycje studentów
(71%) umiejętność krytycznego myślenia i odnoszenie się w czasie omawianych
zagadnień; (84,2%) i opieranie omawianych zagadnień na przykładach, które
ułatwiają lepsze zrozumienie i recepcje wiedzy z zakresu wybranych przedmiotów
(83%). Pozostałe kategorie odpowiedzi spotkały się z mniejszym uznaniem
badanych. Szczegółowy rozkłada dokonanych wyborów przez respondentów
przedstawia tabela 2.
Czynniki utrudniające realizację działań innowacyjnych
Bariery wdrażania działalności innowacyjnej badani najchętniej wskazywali na
łączenie grup studenckich w duże grupy (55%), brak rozwiniętej bazy infrastruktury
własnej uczelni (53%) i niewystarczająca baza materialna i wyposażenie techniczne
(38%). oraz załatwianie spraw socjalno-bytowych (29%). Do pozostałych utrudnień
wpływających w znacznie mniejszym stopniu badani wymieniali utrudniony kontakt
z wykładowcami, takich wskazań było.17% badanego zbioru. Na kolejnej pozycji
znalazły się bariery związane z korzystaniem z możliwości wypożyczania książek
z biblioteki (14%) i negatywne nastawienie i nieufność do działań innowacyjnych
(13%).
Tabela nr 3: czynniki utrudniające realizację działań innowacyjnych
Kategorie odpowiedzi

Utrudniony kontakt
z wykładowcami
Załatwianie spraw
socjalno-bytowych
i studenckich,
Niewystarczająca baza
materialna i techniczne
wyposażenie w uczelni

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

1
11

2
6

3
38

4
32

Trudno mi
określić
5
13

18

11

48

12

11

22

16

28

32

18
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Brak rozwiniętej
39
14
21
16
10
infrastruktury własnej
uczelni
Negatywne nastawienie
3
4
7
76
10
kadry dydaktycznej
Łączenie grup
38
17
12
29
4
studenckich w duże
grupy,
Korzystanie
7
6
5
68
14
z możliwości
wypożyczania książek
Zachowanie
3
5
7
71
14
i mentalność
wykładowców
Negatywne nastawienie
7
6
2
69
13
i nieufność do działań
innowacyjnych
Inne: zajęcia
9
7
17
54
13
praktyczne w terenie
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych
badań

W świetle uzyskanych wyników z badań sondażowych zawartych w tabeli 4
wynika, że największe korzyści zgłaszane przez badanych dla wdrażania zachowań
innowacyjnych w procesie dydaktycznym w cechach charakterystycznych zachowań
innowacyjnych wykładowców takich jak:
a) Otwartość na nowości i propozycję zgłaszane przez respondentów
o charakterze innowacyjnym (66%);
b) Umiejętność krytycznego myślenia i odnoszenia się w czasie omawianych
zagadnień w toku zajęć (50%);
c) opieranie omawianych zagadnień na przykładach, które ułatwiają lepsze
zrozumienie i recepcje programowych treści (40%).
Na dalszych pozycjach w ich preferencji znalazły się takie kategorie odpowiedzi
jak zachęcanie do samodzielności w myśleniu i studiowaniu i opracowania w formie
projektu (27%) oraz interesujące formułowanie problematyki przez wykładowców do
samodzielnego studiowania (9,7%). Rozkład preferencji w zakresie cech
charakterystycznych zachowań innowacyjnych wykładowców wybranych
przedmiotów na kierunku Zarządzanie WSB w Poznaniu ilustruje tabela 4.
Tabela nr 4: cechy charakterystycznych zachowań innowacyjnych wykładowców
wybranych przedmiotów na kierunku Zarządzanie WSB w Poznaniu w świetle opinii badanych
L. p.

Nazwa cechy

Liczba

Procent

1

Otwartość na nowości i propozycję
zgłaszane przez studentów
o charakterze innowacyjnym,

54

66

2

Zachęcanie do samodzielności
w myśleniu i studiowaniu,

11

27
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3

Inspirowanie do naukowych
poszukiwań.

4

Interesujące formułowanie
problematyki do samodzielnego
studiowania i opracowania w formie
projektu badawczego,

5

Gotowość do dyskusji

6

Umiejętność krytycznego myślenia
i odnoszenia do omawianych
zagadnień w czasie zajęć,

8

9,7

41

50

7

Opieranie omawianych zagadnień na
33
40
przykładach, które ułatwiają lepsze
zrozumienie i recepcje wiedzy
z zakresu zarządzania
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych
badań

Do wartości kształtowanych w działalności innowacyjnej przez wykładowców
w naszej Uczelni, badani zaliczyli takie cechy i umiejętności osobiste jak umiejętność
pracy w grupie, troska o bliskich i zdolność podporządkowania się oraz
obowiązkowość i sumienność. Szczegółowy rozkład dokonanych wyborów cech
i umiejętności zawiera tabela 5.
Tabela nr 5: cechy i umiejętności osobiste kształtowane w działaniach innowacyjnych
przez wykładowców z przedmiotów na kierunku Zarządzanie WSB w Poznaniu
Lp.

Nazwa cechy

Liczba

Procent

1

Dojrzałość społeczną

36

44

2

Umiejętność pracy w grupie

56

68

3

Zdolność podporządkowania się

48

50,5

4

Obowiązkowość I sumienność

33

40,2

5

Planowanie działań

26

31,7

6

Troska o bliskich

42

51,2

7

Oszczędności I racjonalne
19
23,1
gospodarowanie zasobami
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych
badań

Na podstawie zawartych wyników w tabeli 5 możemy stwierdzić, że poziom
preferencji badanych w zakresie cech i umiejętności kształtowanych w działaniach
innowacyjnych przez wykładowców jest stosunkowo wysoki. Na pierwszym miejscu
w rankingu preferowanych wartości badani wymienili umiejętność pracy w grupie
(68%), na drugim miejscu troskę o bliskich (51,2), na trzeciej pozycji była zdolność
podporządkowania się (59,5%) i na czwartej pozycji wymienili obowiązkowość
i sumienność. Cechy i umiejętności osobiste kształtowane w procesie dydaktycznym
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i przypisywanie im pozytywnych znaczeń dla zachowań innowacyjnych przez
respondentów mają bezpośredni wpływ na ich postawy wobec działań
innowacyjnych Do postulowanych form działań motywacyjnych przez badanych
w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów w zakresie działań innowacyjnych
w naszej Uczelni można wymienić:
a) określenie cząstkowych celów i efektów działań innowacjach;
b) zapewnienie informacji zwrotnej;
c) mierzenie postępów w zakresie wdrażania działań innowacyjnych;
d) Umiejętne zarządzanie zmianami ze wskazaniami pozytywnych stron
wprowadzanych zmian;
e) eliminowanie barier innowacyjności,działaniami innowacyjnymi objąć kadrę
kierowniczą wszystkich studentów i pracowników;
f) być otwartym i zwracać uwagę na wszelkie sugestie i pomysły studentów
pracowników;
g) organizować grupowe spotkania dyskusyjne z podziałem na grupy;
h) poszukiwać i zatrudniać młodych, twórczych pracowników;
i) tolerować niepowodzenia i wyrażać uznanie dla pracowników, którzy
odnoszą sukcesy;
j) kłaść nacisk na poszukiwanie i rozwijanie talentów. z wykorzystaniem metod
i technik rekrutacji oraz selekcji pracowników, poprzez wdrażanie ich do
pracy naukowo-dydaktycznej i rozwoju aż po konstruowanie systemu
wynagradzania i zwolnień pracowników.16
W procesie dostosowywania się WSB w Poznaniu do potrzeb rynku
edukacyjnego i zmieniającego się otoczenia, a także wzrostu poziomu konkurencji,
konieczna jest Jej otwartość na zmiany. Wiąże się to jednak z pokonywaniem
licznych barier, jakie uczelnia napotyka na swej drodze. Zaliczyć do nich można
przeszkody o charakterze technicznym, socjalno-bytowym, prawnym, finansowym,
biurokratycznym i psychospołecznym. Wyniki przeprowadzonych ankiet / wywiadów
wskazują, że nasza uczelnia musi być świadoma znaczenia innowacji w rozwoju
gospodarczym przedsiębiorstw, regionu i kraju. Jest to przekonanie które dociera
w coraz większym stopniu do instytucji, które do tej pory nie musiały się tym
problemem zajmować.
Zakończenie
Podjęta problematyka wybranych innowacji procesu dydaktycznego
zarządzania sytuacją kryzysową w obliczu dotykających nas wielu kryzysów nabiera
szczególnego znaczenia. Zarządzanie sytuacją kryzysową wymaga innowacyjnego
podejścia i innowacyjnych rozwiązań. Szczególnie ważną rolę w tej kwestii ma do
spełnienia działalność nauczycieli akademickich, ich inicjatywa i pomysłowość
twórcza oraz zaangażowanie na rzecz wypracowania i wdrażania stosownych
innowacji procesu dydaktycznego w kontekście kształtowania innowacyjnych
postaw studentów w czasie studiów i wobec zawodu z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb rynku pracy. W artykule zostały zawarte rozważania dotyczące innowacji
i ich uwarunkowań. Wskazano pewne zarysowujące się prawidłowości dotyczące
preferencji studentów z zakresu innowacji oraz przedstawiono, w bardzo ogólnym
zarysie, czynniki stymulujące i hamujące działalność innowacyjną, jak również
16

E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery (red.) D. Antoszkiewicz. Warszawa 2014, s.187-107
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postawy i reakcje badanych na zmiany, które w dużym stopniu wpływają na
powstawanie i rozwój innowacji. Poruszona została także kwestia roli uczelni
w aktywizowaniu działań innowacyjnych. Cele zatem przyjęte w niniejszej publikacji
zostały w dużym stopniu spełnione. Analiza literatury i materiałów źródłowych oraz
poczynionych spostrzeżeń z bezpośredniej obserwacji pracy wykładowców
i administracji Uczelni pozwoliła sformułować następujące wnioski:
1. Zmiana zasługuje na miano innowacji, gdy jest celowa, zaplanowana
i efektywna,
2. Warunkiem postępu w procesie naukowo-dydaktycznym Uczelni jest stałe
doskonalenie celów procesu innowacyjnego i poszukiwanie nowych
rozwiązań,
3. Kadra naukowo-dydaktyczna jest najważniejszym ogniwem systemu
edukacyjnego i musi być otwarta na zachowania innowacyjne studentów
i od niej też wymaga się zdolności intelektualnych, uzdolnień twórczych
i wysokiej motywacji oraz aktywności i umiejętności pedagogicznych, od
których zależy efektywność kształcenia studentów w szkole wyższej.
4. Współczesny model pracownika naukowo-dydaktycznego wymaga
twórczego podejścia do programu kształcenia w szkołach wyższych
w zakresie przygotowania studentów do działalności innowacyjnej
w aspekcie przyszłych ról zawodowych.
5. Kształtowanie postaw innowacyjnych kadry naukowo-dydaktycznej
w znacznym stopniu zależy od sposobu zarządzania Uczelnią oraz
tworzonych przez kadrę kierowniczą warunków do jego rozwoju.
6. Czynnikiem utrudniającym rozwój innowacyjnych zachowań studentów
i kadry naukowo-dydaktycznej jest brak własnej infrastruktury, która obecnie
jest dzierżawiona od podmiotów zewnętrznych i nie sprzyja rozwojowi takich
zachowań.
Streszczenie
W prezentowanym materiale skoncentrowano się na znaczeniu i wpływie
wdrażania innowacji na działalność dydaktyczną. Omówiono pojęcia innowacje i ich
zastosowanie w działalności dydaktycznej. Przeanalizowano znaczenie informacji
dotyczących zachowań innowacyjnych kadry naukowo-dydaktycznej w świetle
przeprowadzonych badań sondażowych wśród studentów kierunku Zarządzanie
WSB w Poznaniu.
Słowa klucze: innowacje, zarządzanie, kryzys, kompetencje, proces
dydaktyczny
Summary
In presented material they concentrated on meaning and the influence
of implementing the innovation on teaching activity. Notions were discussed
innovations and applying them in teaching activity. Meaning of information
concerning innovative behaviours of the scientific-teaching staff was analysed in the
light of conducted surveys amongst students of direction managing WSB in Poznań.
Key words: innovations, management, crisis, competence, teaching proces
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Załącznik 1
Kwestionariusz ankiety17
Wykładowcy WSB w poznaniu pragną przeprowadzić badania ankietowe
/pilotażowe/ na temat: „Wybranych innowacji procesu dydaktycznego zarządzania
sytuacją kryzysową”.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych i wyczerpujących
odpowiedzi na pytania postawione w niniejszej ankiecie. Odpowiedzi zostaną
opracowane statystycznie i będą służyły jedynie celom naukowym.
Ankieta jest anonimowa i nie należy jej podpisywać, gwarantujemy pełną
anonimowość.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

17

Źródło: opracowanie własne w celu przeprowadzenia badań sondażowych wśród 122 studentów
kierunku Zarządzanie Wyższej szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.. Celem badań było badanie opinii
badanych dotyczących roli i znaczenia oraz propozycji działań innowacyjnych w procesie dydaktycznym
z wybranych przedmiotów: logistyki sytuacji kryzysowych, negocjacje w sytuacji kryzysowych.
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1. Czy jest potrzeba innowacji dydaktycznych w WSB w działalności
dydaktycznej w/w przedmiotów? (Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi):
 Zdecydowanie tak, ponieważ działania innowacyjne są wyrazem otwartości
na zmiany, które podnoszą poziom atrakcyjności i efektywności
w działalności dydaktycznej oraz kształtują pozytywną opinię o uczelni.
 Tak, gdyż działania innowacyjne rozumiem jako otwartość na zmiany
i aktualne osiągnięcia naukowe i wydawnicze, które podnoszą poziom
działalności dydaktycznej oraz wpływają na atrakcyjność kierunku
kształcenia i uczelni.
 Raczej tak, gdyż innowacje z racji pojęcia i jego różnych określeń są
potrzebne do przeprowadzania i dokonywania zmian w różnych dziedzinach
życia społecznego, gospodarczego i politycznego, a także w działalności
dydaktycznej
 Nie, nie jestem zainteresowany innowacjami, bo one są powodem
określonych zmian pogarszających lub znacznie utrudniających życie
społeczne, zawodowe i akademickie oraz stanowią tylko źródło stresu
i określonych problemów.
Inne propozycje, jakie……………………?
2. Z jakich źródeł najwięcej dowiedziałeś się na temat dydaktycznej
działalności innowacyjnej z w/w przedmiotów? (Proszę wybrać jedną
odpowiedź):
Żródła wiedzy

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

1

2

3

4

Trudno mi
określić
5

W czasie wykładów
W czasie ćwiczeń
W czasie praktyk
zawodowych
Z internetu
Z literatury zalecanej
przez wykładowców
Z telewizji
Z literatury ogólnie
czytanej

Z innych źródeł, jakich?
…..…...........................................................................................................................
3. Proszę podać cechy, które Waszym zdaniem charakteryzują
wykładowców pod względem zachowań innowacyjnych w czasie zajęć
dydaktycznych i które cenicie najbardziej? Proszę wybrać te, które odpowiadają
najbardziej:
 Otwartość na nowości i propozycję zgłaszane przez studentów
o charakterze innowacyjnym;
 Zachęcanie do samodzielności w myśleniu i studiowaniu;

376
____________________________________________________________________

 Inspirowanie do naukowych poszukiwań;
 Interesujące formułowanie problematyki do samodzielnego studiowania
i opracowania w formie projektu badawczego;
 Gotowość do dyskusji;
 Umiejętność krytycznego myślenia i odnoszenia do omawianych zagadnień
w czasie zajęć;
 Opieranie omawianych zagadnień na przykładach, które ułatwiają lepsze
zrozumienie i recepcje wiedzy z zakresu zarządzania;
 Inne.
4. Proszę określić, w jakim stopniu utrudnia Panu (i) realizację działań
innowacyjnych w WSB w zakresie badanych przedmiotów:
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:
Kategorie odpowiedzi

Utrudniony kontakt
z wykładowcami
Załatwianie spraw
socjalno-bytowych
i studenckich,
Niewystarczająca
baza materialna
i techniczne
wyposażenie
pobudzające
działalność
innowacyjną, np.
Inkubatory studenckie
Brak rozwiniętej
infrastruktury własnej
uczelni
Negatywne
nastawienie kadry
dydaktycznej
Łączenie grup
studenckich w duże
grupy,
Korzystanie
z możliwości
wypożyczania
książek
Zachowanie
i mentalność
wykładowców
Negatywne
nastawienie

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

1

2

3

4

Trudno mi
określić
5
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i nieufność do działań
innowacyjnych
Inne,
jakie?.........................
..................................

5. Czy wykładowcy Waszym zdaniem zachęcają w czasie zajęć
dydaktycznych do podejmowania działań innowacyjnych? (Proszę wybrać
jedną odpowiedź).:
 Tak
 Raczej tak
 Raczej nie
 Nie
 Trudno mi określić
6. Jakie cechy i umiejętności osobiste kształtują działania innowacyjne
z w/w przedmiotów wykorzystywane przez kadrę naukowo-dydaktyczną?
Proszę wybrać te, które pasują:
 Poczucie odpowiedzialności w sytuacji kryzysowej
 Dojrzałość społeczną
 Umiejętność pracy w grupie
 Zdolność podporządkowania się
 Obowiązkowość i sumienność
 Planowanie działań
 Troski o bliskich
 Oszczędności i racjonalne gospodarowanie zasobami
 Inne jakie:……………………………………………………..
7. Jaki jest Pana stosunek do innowacji w działalności dydaktycznej?
(Proszę wybrać jedną odpowiedź).
 Tak
 Raczej tak
 Raczej nie
 Trudno mi określić
8. Co się Panu (i) w WSB nie podoba i chciałby, żeby nastąpiły zmiany
w procesie kształcenia z w/w przedmiotów w aspekcie innowacji – proszę
wymienić jakie?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
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Józef W JERMACZ, Daria PACZYŃSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
DRAMA JAKO CZYNNIK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Drama pozwala oprzeć się na doświadczeniach (uczniów) i dać
im głębszą wiedzę nie tylko o nich samych, ale i o tym, co to znaczy
być człowiekiem: pomagać im zrozumieć społeczeństwo, w którym żyją.
Dorothy Heathcote

Wstęp
Jednym z ważnych zagadnień z zakresu życia osób niepełnosprawnych jest
integracja społeczna. Celem społecznej integracji jest przede wszystkim
normalizacja sytuacji osób niepełnosprawnych w naturalnym środowisku
społecznym. Wyraża się ona w unormowaniu wszystkich czynników w środowisku
życia tych osób, aby ich odmienność była w nim zjawiskiem naturalnym i by miały
one prawo do odmienności.
Istota społecznej integracji stanowi psychospołeczny proces tworzenia
wspólnoty ideowej (systemu wartości, norm, ocen), wspólnoty warunków życia oraz
wspólnoty interesów, dążeń i działań ludzkich. Proces ten obejmuje relacje między
osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, prowadzi do coraz wyższego
stopnia włączania osób niepełnosprawnych w społeczność osób pełnosprawnych,
upodmiotowienia ich w tej społeczności i znormalizowania ich sytuacji społecznej.
Społeczna integracja nie jest stanem ale procesem zmian psychospołecznych,
które dokonują się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych,
szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami
pełnosprawnymi oraz we współuczestnictwie z nimi w różnych sytuacjach życia,
w podejmowanych decyzjach i działaniach.
Stąd też przedmiotem analiz i rozważań niniejszej niniejszej publikacji jest
drama jako czynnik integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Głównym celem niniejszego opracowania było dokonanie na podstawie
literatury fachowej oraz przeprowadzonych badań udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie:
Czy zajęcia z dramy wspomagają integrację społeczną osób
niepełnosprawnych?
Jednak do udzielenia odpowiedzi na interesujący nas problemy konieczne było
spojrzenie przez pryzmat głównych cech charakteryzujących pojęcie
niepełnosprawności w świetle literatury przedmiotu i zwrócenie szczególnej uwagi
na takie zagadnienia jak:
– pojęcie niepełnosprawności;
– idea integracji społecznej;
– formy pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym;
– drama jako forma arteterapii;
– Cele i wybrane techniki dramy;
– Metodologiczne podstawy badań i prezentacja uzyskanych wyników.
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Pojęcie niepełnosprawności
Przedstawienie pojęcia niepełnosprawności jest niezwykle trudnym zadaniem.
Postaramy się przytoczyć kilka sposobów rozumienia tego terminu, po czym
wskażemy trudności z nim związane, stojące na przeszkodzie w kreowaniu
rzeczywistości wychowawczej i społecznej.
Na ogół przyjmuje się niepełnosprawność jako różne ograniczenia funkcjonalne
jednostek ludzkich w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności
wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla życia
ludzkiego.1
Podobne stanowisko zajmuje World Health Organization (WHO), według której
niepełnosprawność to każde ograniczenie lub niemożność (wynikające
z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym
dla człowieka.2
Zarówno w pierwszym jak i w drugim objaśnieniu słowa „niepełnosprawność”
natkniemy się na takie pojęcia jak: ograniczenie, uszkodzenie stosowane zamiennie
z niesprawnością. Zgadzamy się z powyższymi podejściami do pojęcia
niepełnosprawności, gdyż każda osoba niepełnosprawna napotyka na swojej drodze
pewne ograniczenia utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Wiele rzeczy
staje się bezpośrednimi przeszkodami w dążeniu do celów. Jednak nie wszystkie
marzenia zostają przekreślone, niektóre życiowe cele, przy odrobinie chęci oraz
wiary, że mogą się udać, zostają zrealizowane. Definicja odwołująca się
bezpośrednio do pewnych ograniczeń w procesie przystosowania społecznego
i zawodowego jest w ujęciu A. Hulek, który twierdzi, iż za osobę niepełnosprawną
uważa się „jednostkę, która z powodów fizycznych, somatycznych, umysłowych lub
psychicznych właściwości napotyka na poważne trudności w życiu osobistym,
w rodzinie, w szkole, w zakładzie pracy i w czasie wolnym”.3
Na podstawie przytoczonych definicji w ogólnym rozumieniu, można uznać, że
osoba niepełnosprawna, to ktoś posiadający dysfunkcje natury fizycznej, lub
psychicznej, czy sensorycznej, wynikające z urazów, schorzeń lub zaburzeń
rozwojowych, powodujących ograniczenie możliwości wykonywania przez jednostkę
podstawowych czynności życiowych. Podobną definicję osoby niepełnosprawnej
możemy spotkać w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r., że „niepełnosprawną jest
osoba, której niepełnosprawność, czyli trwała lub okresowa niezdolność do
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia
sprawności organizmu, a w szczególności powodującej niezdolność do pracy
została potwierdzona orzeczeniem”.4
Przedstawione definicje „niepełnosprawności” nie ukazują jej cech w celu
lepszego wglądu w tę problematykę, wyróżniamy trzy stopnie, które decydują
o charakterze wykonywanej pracy, a mianowicie:
 znaczny stopień niepełnosprawności polegający na znacznym naruszeniu
sprawności organizmu i ograniczeniu zdolności do wykonywania pracy
zawodowej, bądź wykonywania jej w warunkach pracy chronionej
Por. W. Dykcik Pedagogika specjalna. Poznań 1997, s. 15
P. Wolski, Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem. Warszawa 2013, s. 5
3
A. Hulek, Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą w świetle przepisów prawnych,
Warszawa 1981, s. 13
4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.
1
2
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z zapewnieniem opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji;
 umiarkowany stopień, który w sposób istotny obniża zdolność do
wykonywania pracy, w porównaniu do jednostki z pełną sprawnością
organizmu do pracy, bądź zdolną do pracy w warunkach pracy chronionej
oraz wymagający czasowej i częściowej pomocy innych osób w zakresie
pełnienia ról społeczno-zawodowych;
 lekki stopień niepełnosprawności, który charakteryzuje osoby o naruszonej
sprawności organizmu i powoduje obniżoną ich zdolność do wykonywania
ról społecznych oraz zawodowych.5 Omówione stopnie niepełnosprawności
odnoszą się do osób dorosłych podejmujących pracę społeczno-zawodową.
W odniesieniu do osób niepełnoletnich (do 16 roku życia) ocenę ich stanu
zdrowia sprowadza się do funkcjonowania w życiu codziennym. Poziom
zdolności ocenia lekarz orzecznik w formie opinii służącej wyłącznie do
wykorzystania pomocy społecznej lub leczenia rehabilitacyjnego.6
Rekapitulując nasze rozważania na temat niepełnosprawności, w niniejszej
pracy przyjmujemy następujące jej rozumienie:
 podejście medyczne, ujmujące ją jako kalectwo i uszkodzenie organiczne,
wymagające opieki lekarskiej oraz leczenia;
 podejście społeczne, akcentujące potrzebę działań integrujących jednostki
niepełnosprawne ze środowiskiem oraz wymagające wsparcia innych ludzi
w zakresie pokonywania barier architektonicznych, ekonomicznych,
prawnych oraz efektywnych oddziaływań psychologicznych.
Idea integracji społecznej
Przy poznawaniu się, identyfikowaniu z drugą osobą, integracja ułatwia
nawiązywanie kontaktów, potrzebnych do budowania więzi wytworzonych między
ludźmi. To ona jest podstawą adaptowania się z otoczeniem, tworzenia dobrych
stosunków międzyludzkich, może nawet przyjaźni, które pozwalają odkryć siebie na
nowo i dostrzec coś, do czego wcześniej nie przywiązywano większej wagi, a co
zinterpretowane i zdiagnozowane staje się bardzo wartościowe i przydatne
w realnym życiu. Istnieje również możliwość dostrzeżenia naszych, wcześniej nie
zauważonych cech przez nowo poznanego kolegę, znajomego czy też przyjaciela,
chcącego wydobyć z nas to, co najlepsze i najwartościowsze. Perspektywa taka
posiada pozytywny wydźwięk do, którego poprzez integrację, dążymy. Mimo
wszystko czasami spotykamy się z tą mniej sympatyczną, wymagającą większej
ilości czasu na przystosowanie do drugiej osoby, sytuacją. Jakkolwiek pierwsze
wrażenie, jakie wywołują w nas ludzie, ukierunkowuje nasze spostrzeganie
i interpretację dalszych informacji. Zjawisko to jest określane jako efekt
pierwszeństwa. Znamienne jest, że opinia dotycząca danego człowieka, a nawet
grupy osób, gdy już się ukształtuje, wymaga niewielu dowodów, by ją podtrzymać,
lecz bardzo wielu, aby ją zmienić. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań aby
wyobrażenie danej osoby uległo modyfikacji w kierunku pozytywnym. Do cech
człowieka, które w dużej mierze stanowią o stosunku innych do niego, należy między
5
6

P. Wolski, Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem. Warszawa 2013, P. Ws. 5.
Por. T. Serafin, J. Maź (red.), Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu
prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczyciela i rodziców. Warszawa 2012, s. 18
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innymi jego wygląd zewnętrzny. Zdecydowanie atrakcyjny wygląd fizyczny,
rozumiany jako nie odbiegający od przyjętych w danym społeczeństwie norm, budzi
zaufanie. Zjawiskiem potwierdzającym to stwierdzenie jest tzw. efekt Aureoli zwany
też efektem Polyanny. Polega on na skłonności do przypisywania osobie
o atrakcyjnej powierzchowności szeregu pozytywnych cech społecznych, co okazuje
się często przyczyną przychylnej postawy wobec tych osób. Analogicznie osobom
nieatrakcyjnym, np. chorym, czy niepełnosprawnym, przypisuje się na ogół cechy
negatywne. Wtedy mamy do czynienia z tzw. efektem diabelskim.7 Działania
integracyjne poprzez jednoczenie, zespolenie i normowanie prowadzą do
umocnienia stosunków międzyludzkich i wyeliminowania niekiedy błędnego
pierwszego wrażenia o danej osobie, które nierzadko zostaje jemu przypisane już
do końca. W procesie integracji społecznej niepełnosprawni przedstawiani są
przeważnie jako: godni pożałowania, dotknięci przemocą, przerażający, obiekty
drwin, wrodzy samym sobie, ciężar dla społeczeństwa, nienormalni seksualnie,
niezdolni do pełnego udziału w życiu społecznym, a wreszcie, ale i najrzadziej: jako
normalni ludzie, co, oprócz tych ostatnich, nie jest postępowaniem zbliżającym do
integracji społecznej z tymi osobami.8 Wielokrotnie taki obraz osób
niepełnosprawnych wywołuje w osobie zdrowej, pełnosprawnej niechęć kontaktu
z nimi, wręcz odstraszenie, które na pewno nie jest czynnikiem sprzyjającym
zalecanej integracji społecznej, będącej stanem zorganizowania, zespolenia
i zharmonizowania różnorodnych elementów tworzących zbiorowość społeczną oraz
odnoszącej się do sfery norm i wartości, działań oraz łączności pomiędzy
jednostkami i grupami społecznymi.
Integracja społeczna jest warunkiem istnienia, działania i aktywności każdej
grupy lub zbiorowości społecznej. 9 W opinii M. Muras w scalaniu można wyróżnić
dwa kroki, które maja przyczynić się do powstania sytuacji, w której elementy
zintegrowane by przyciągały się wzajemnie i były powiązane ze sobą silną więzią
oraz dzięki swojej różnorodności mogły się zespolić i zbudować wspólnotę opartą
na pomocy w sytuacjach jej wymagających i opartych na wzajemnym szacunku.
Pierwszym krokiem spajania pewnych grup społecznych i grup niepełnosprawnych,
jest konwersacja oparta z początku na mocnych stronach osób rozmawiających, czy
też interesujących je cechach, którymi zaciekawią swojego rozmówcę. Drugim
etapem jest znalezienie punktów zaczepienia wartych omówienia. Podczas
rozmowy jej strony dochodzą często do wniosku wyznawania tych samych bądź
podobnych wartości, które coraz bardziej zbliżają pojedyncze jednostki do siebie,
tworząc zbiorowość społeczną popierającą wspólnie obrany cel i manifestującą
zgodną ze swoimi ideałami postawę. Opisaną okoliczność charakteryzuje wysoki
poziom integracji społecznej wyrażający się w intensywności kontaktów między
członkami danej zbiorowości, układem trwałych więzi spajających jednostki i grupy
oraz ukształtowaną świadomością identyfikacji i łączności pomiędzy nimi.10

K. Wałęcka-Matyja, Psychologiczne i społeczno – kulturowe determinanty postaw wobec osób
niepełnosprawnych i ich rodzin (w:) E. Zasępa (red.): Doświadczanie…, op. cit., s. 29
8
Por. C. Barnes, Wizerunki niepełnosprawności i media – badanie sposobów przedstawiania osób
niepełnosprawnych w środkach przekazu, (tłum.) M. Dastych (w:) T. Sahaj (red.): Niepełnosprawni
i niepełnosprawność w mediach. Warszawa 2013, s. 11
9
Por. M. Muras, Wykluczenie i integracja społeczna a rozwój zrównoważony (w:) M. Muras, A. Ivanov
(red.): Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Warszawa 2006, s. 19
10
Ibidem, s. 19
7
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Integrację społeczną nie składa się tylko i wyłącznie z realizacji projektów, czy
też tworzenia lokalnych partnerstw, to również możliwość spędzania czasu w miłym
towarzystwie, składającym się z osób godnych zaufania, czy po prostu spędzania
czasu aktywnie, nie biernie nic nie robiąc. Każda aktywność jest godna podziwu
i zalecana.
Podsumowując nasze rozważania dotyczące integracji społecznej można
śmiało stwierdzić, że im bardziej wzrośnie liczba osób integrujących się wzajemnie
tym całe społeczeństwo zacznie żyć na wyższym poziomie, a tym samym nie
dopuścimy do dezintegracji społecznej i utrwalania negatywnych wzorców
polegających na rozluźnianiu więzi społecznych oraz zanikaniu aktywności
społecznej, a w konsekwencji zanikaniu norm współżycia społecznego.
Formy pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym
Szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym musi spełniać
podstawowy warunek, którym jest wyrażenie zgody jednostki na jej przyjęcie. Tylko
w takiej sytuacji ma ona sens i może przynieść pożądane efekty. Z kolei aby móc
przyjąć ofiarowaną pomoc, trzeba zaakceptować posiadaną niepełnosprawność
i zawierzyć, że dążenie do prawidłowego funkcjonowania może przebiec tylko
i wyłącznie dzięki wsparciu, przy którego realizacji potrzebny jest wysiłek i zapał do
pracy również, a nawet przede wszystkim, osoby nią dotkniętej. We wszystkich
formach pomocy jednostkom niepełnosprawnym, oni sami powinni brać w niej jak
najaktywniejszy udział, aby cel tego działania został w jak największym stopniu
osiągnięty. Uzyskanie całkowitego lub częściowego sukcesu w prawidłowym lub
częściowym
funkcjonowaniu
osoby
niepełnosprawnej
jest
działaniem
wieloetapowym i wymagającym wieloaspektowych strategii prowadzących do
poprawy przede wszystkim stanu zdrowia, ale również poczucia własnej wartości.
To wieloetapowe zajęcie nie stanowi niczego innego jak pomocy ofiarowanej
osobom niepełnosprawnym, która ciągle poszerza się o coraz większe możliwości
wyboru form wsparcia, których cel będący ich rezultatem między innymi został
przedstawiony w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą
sporządzono w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 roku.
W procesie wspierania osób niepełnosprawnych, Konwencja, przyjęła
zrealizowanie głównego celu, którym jest doprowadzenie do pełnego i równego
korzystania ze wszystkich praw człowieka, a ponadto wykorzystywania
podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, a także
popierania poszanowania ich godności. Konwencja zapewnia dostęp osobom
z niepełnosprawnością do świadczeń, które są w stanie polepszyć status życia i są
to między innymi:
 samodzielne życie i integracja społeczna (artykuł 19), stanowiące fakt, iż
osoby niepełnosprawne będą mogły decydować o miejscu swego
zamieszkania;
 ułatwienie mobilności i dostęp do usług po przystępnej cenie (artykuł 20);
 wolność ekspresji i wyrażania poglądów oraz dostęp do informacji,
oznaczająca możliwość wypowiadania się i wyrażania opinii, czyli głównie
akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niepełnosprawne
w sprawach urzędowych z języków migowych, alfabetu Braille'a,
komunikacji wspomagającej i alternatywnej (artykuł 21);
 edukacja – rozwój potencjału, kreatywności, osobowości i talentów osób
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z niepełnosprawnością (artykuł 24).
Konwencja powinna pomóc w dotarciu do świadomości społecznej faktu, że
niepełnosprawni obywatele winni mieć możliwość realizacji swoich praw i, że
zapewnienie im tej możliwości jest obowiązkiem państwa.11
Realizacja działań wymienionych w Konwencji wymaga zastosowania wsparcia
osób niepełnosprawnych, dzięki, któremu osiągnięcie zamierzonych w niej celów
stanie się o wiele prostsze oraz bardziej realne do wykonania. Najważniejszym
i podstawowym elementem pomocy osobie niepełnosprawnej jest dostosowanie
owego wsparcia do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności oraz wieku i wykształcenia, do, którego dostęp również
powinien zostać wyrównany poprzez takie samo prawo do edukacji jak osób
pełnosprawnych. Najrozsądniejszym wyjściem są integracyjne placówki edukacyjne
będące pomostem do naturalnej sytuacji, w której stopniowo wszystkie przedszkola
i szkoły stają się otwarte dla większości dzieci ze specjalnymi potrzebami.12
Kolejnymi ważnymi kwestiami w procesie integracji społecznej osób
niepełnosprawnych, które warto wymienić należą:
1) stały kontakt z poradnictwem społecznym, prawnym i obywatelskim,
pozwalający na możliwość uzyskania rad związanych z określonymi
potrzebami osób niepełnosprawnych;
2) stały kontakt z psychologiem, próbującym dotrzeć do osoby
niepełnosprawnej za pomocą wszelkich sposobów, aby tylko doprowadzić
do momentu, w którym owa niepełnosprawność stanie się dla osoby nią
dotkniętej czymś naturalnym, nie pełniącym roli ciężaru uprzykrzającego mu
życie;
3) likwidacja barier mentalnych związanych z przełamywaniem stereotypów
i uprzedzeń występujących zarówno w społeczeństwie jak i dotykających
szczególnie samą osobę niepełnosprawną;
4) rehabilitacji, będącej zespołem działań, w szczególności organizacyjnych,
leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych
i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych
osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia
i integracji społecznej”74;
5) udzielenia
odpowiednich
pomocy technicznych
(odpowiedniego
oprzyrządowania, sprzętu technicznego, ortopedycznego, usług asystenta
osobistego, tłumacza języka migowego lub przewodnika w przypadku osoby
z dysfunkcją wzroku);
6) Stosowanie różnych form rehabilitacji jak animaloterapia, czyli terapia
z wykorzystaniem zwierząt mająca charakter terapii kontaktowej oraz
wychodząca z założenia, że kontakt z koniem, psem, kotem czy też innym
zwierzęciem przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego,
przynosi radość i chęć do życia oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów
towarzyskich a także poprawia samopoczucie.13

Por. ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nowy Jork 2006
A. Sobolewski i in., Poradnik dotyczący wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa 2009, s. 82
13
A. Krężołek, Animaloterapia – hipoterapia od podszewki (w:) L. Langer (red.): Serce innym. Stróże
2009, s. 16
11
12
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W opinii autorów14 M. Matczak i P. Pawłowskiego dobrym rozwiązaniem
w zakresie form pomocy osobom niepełnosprawnym może być Projekt Ustawy
o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością określający zasady oraz środki
służące wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością w realizowaniu praw,
korzystaniu z wolności oraz wypełnianiu obowiązków w życiu politycznym,
społecznym i gospodarczym.
Drama jako forma arteterapii
Drama ma swój rodowód w Anglii, pierwsze jej próby sięgają przełomu XIX i XX
wieku. Wtedy to w Anglii i Stanach Zjednoczonych praktykowali dramę w nauczaniu
C. Cook, J. Merill, W. Wirt oraz W. Ward.
Współczesna dydaktyka zawdzięcza C. Cook sformułowanie podstawowej idei,
według której ekspresja dramowa jest uważana za efektywną metodę nauczania. 15
Pokazał on pierwszy raz różnicę pomiędzy teatrem a dramą – jego uczniowie nie
przytaczali zapamiętanych tekstów, nie korzystali z kostiumów ani wypracowanej
choreografii czy scenografii88. Grali natomiast improwizując i analizując w ten
sposób tekst.
Metoda C. Cooka oparta była na trzech podstawowych zasadach:
 podstawą wiedzy nie jest słuchanie i czytanie, lecz działanie, gra
i doświadczenie;
 wysokie efekty pracy są najczęściej rezultatem spontanicznego wysiłku,
którego podstawą są autentyczne zainteresowania, nie zaś przymus
uczenia się;
 spontaniczna gra stanowi naturalny środek nauki w dzieciństwie
i młodości.16
J. Merill oraz W. Wirt będąc w Stanach Zjednoczonych stosowali dramę jako
metodę aktywizującą sprawność językową w nauce przedmiotów szkolnych, co
poprzez odgrywanie scenek np. historycznych powodowało lepsze zrozumienie
zainscenizowanej sytuacji oraz dokonanie głębszej analizy problemów istniejących
w odległych czasach. Teza, iż nauka poparta działaniem sprawdza się, szczególnie
w sytuacji dramy, gdzie uczniowie zamiast siedzieć i wysłuchiwać drętwych
wykładów, mogą cieszyć się przyswajaniem wiedzy, aktywizując się i przybierać na
sile oraz nabierać chęci do nauki. Po tych wydarzeniach drama nawet została
wykorzystywana w angielskich szkołach, między innymi w słynnej Summerhill, której
założycielem został A. S. Neill. Zarówno w tej szkole jak i wszędzie gdzie dramę
wykorzystywano, pomimo czerpania się z niej jak najwięcej pozytywnych elementów,
obszarem, który przemawiał za operowaniem nim przez uczniów był całkowity brak
tremy, która przy okazji przedstawień, wystąpień prowadzonych konwencjonalną
metodą, paraliżuje czasem do takiego stopnia, że osoba odgrywająca role boi się
wystąpić. Nie można pozwolić na taką sytuację, w której po spędzaniu długich
i monotonnych przygotowań, czy to do spektaklu, czy zwykłego przedstawienia,
zdarza się sytuacja bez wyjścia.17 Dlatego uważamy, iż drama jako metoda
aktywizująca jest o wiele bardziej efektywna od klasycznego nauczania, opartego
M. Matczak, P. Pawłowski, Istota Ustawy o wyrównaniu szans osób z niepełnosprawnością (w:) Projekt
Ustawa o wyrównaniu szans osób z niepełnosprawnością. 2012, s. 9
15
K. Pankowska, Edukacja przez dramę. Warszawa 1997, s. 11
16
Ibidem, s. 12
17
Ibidem, s. 12
14
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na niewłaściwym i nieosobliwym podejściu do ucznia.
Kolejnymi nauczycielami zaintrygowanymi metodą dramy byli P. Slade oraz
E. Burton.18 Jeden z nich – P. Slade przyczynił się do zmiany traktowania metody
dramy, która dotychczas spełniała funkcję pomocniczą, a dzięki niemu znalazła
swoje własne miejsce w programie nauczania i stała się metodą dydaktyczną,
praktykowaną na takich samych zasadach jak inne przedmioty szkolne, co po wielu
latach przyczyniło się do przeobrażenia dramy w odrębny przedmiot nauczania.
Natomiast E. Burton uważał, że to właśnie na dramie powinna się opierać cała
edukacja.
Natomiast w Polsce drama pojawiła się w latach 70 i jej głównym propagatorem
był A. Hulek, który popierał opinie, że drama jest metodą całościowego,
wszechstronnego
rozwijania
osobowości
i
doskonalenia
komunikacji
interpersonalnej.
Cele i wybrane techniki dramy
Cele i wybrane techniki dramy są oparte jest na inscenizowaniu pewnych
sytuacji, które polegają na odgrywaniu ról, z wcielaniem się w role innych osób
z własnym scenariuszem zachowań. Uczestnik zajęć dramowych powinien być
jednocześnie autorem tekstu, reżyserem, aktorem (grającym często różne role),
a także widzem i słuchaczem. Z kolei L. Maksymowicz zwraca uwagę na jeszcze
jeden, bardzo ważny, cel dramy. Drama, stymulując aktywność w działaniu
i pobudzając wyobraźnię, nie tylko kształtuje postawę twórczą ucznia (ową
potencjalną dyspozycję do tworzenia), ale także wskazuje na istotną rolę ekspresji.
Ekspresja jest ściśle związana z kształtowaniem emocjonalności dziecka.
K. Pankowska wskazuje, iż „drama ma na celu poszerzenie skali emocjonalnych
odczuć dziecka”. Potwierdzamy tę opinię, ponieważ współautorka była w roli
bezpośredniego uczestnika zajęć z dramy i osiągnęła założone cele poprzez
inscenizowanie scenek, w których wchodzący w role podopieczni i uzewnętrzniali
swoje emocje i uczyli się nowych, wcześniej nieznanych emocji przede wszystkim
od samych siebie, ale też od pomagających wolontariuszy i osoby prowadzącej
zajęcia.
Rozwijanie odczuć emocjonalnych dziecka ściśle wiąże się z kształtowaniem
jego wrażliwości na wartości uniwersalne, jakimi są: „dobro, prawda, wolność,
sprawiedliwość, tolerancja, godność i autonomia jednostki, szacunek dla innych,
odpowiedzialność, altruizm”. Wymienione wartości można zaliczyć do
uniwersalnych, które wytyczają rzeczywiste normy zachowania i komunikowania
społecznego pod warunkiem uwrażliwienia podopiecznych na te wartości.
W literaturze pedagogicznej można spotkać wielu autorów prezentuje różne
techniki dramowe. W naszym opracowaniu dokonamy prezentacji podział technik
dramy stosując kryterium typowych ról według Anny Dziedzic:
1) Rola, w której dana osoba znajduje się w całkiem nowych dla siebie
okolicznościach, wciela się w postać literacką i przejmuje jej sposób
myślenia, empatycznie wczuwa się w nią, budując w ten sposób
emocjonalny związek z bohaterem.
2) Rozmowa – polegająca na dawaniu i przyjmowaniu odpowiedzi z wymianą
argumentów, która prowadzi często do narastanie konfliktu, który jest
18

Ibidem, s. 13
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nieodłącznym elementem dramy. Zaletą metody rozmowy jest to, że można
ją przeprowadzić w każdych warunkach, nie wymaga ona wiele miejsca,
łatwo zaangażować wszystkich uczniów, nawet w licznych klasach, nie
wymaga od uczestników umiejętności aktorskich; natomiast doskonale
rozwija wyobraźnię, myślenie oraz bardzo angażuje emocjonalnie.
3) Wywiad – jest nieco inną odmianą pracy w roli. Może być dwuosobowy albo
z grupą osób. Wymaga stawiania odpowiednich pytań i udzielania na nie
odpowiedzi i kształci trudną umiejętność zadawania pytań. W trakcie
wywiadu następuje konkretyzacja psychologicznego portretu bohatera,
a uczniowie, obserwując własne reakcje i sposób zachowania kolegów,
nabywają cennej wiedzy o duchowości człowieka, świecie wartości, emocji.
4) Etiuda pantomimiczna – jest ruchową formą pracy z wyimaginowanym
przedmiotem (np. zabawa z piłką, zakładanie butów, mycie się)123 oraz
przedstawieniem przy pomocy ciała, gestu lub mimiki określonego problemu
lub tematu. Technika ta sprzyja rozwijaniu plastyki ciała, koncentracji
i fantazji.
5) Improwizacja – polega na wchodzeniu w role i tworzeniu fikcyjnej scenki
w sposób spontaniczny, bez wcześniejszego przygotowania, często oparta
jest na osnowie opowiadania nauczyciela lub na podstawie utworu
literackiego. Ważne w tej metodzie jest stworzenie pozytywnej relacji między
uczestnikami już na początku ćwiczenia w rozgrzewce.
6) Scenka improwizowana – jest techniką, w której wykorzystuje się
jednocześnie wszystkie znaki dramy: dźwięk (słowo) – cisza, światło –
ciemność, ruch – bezruch.
Zaletą tej techniki jest pogłębianie emocjonalnych związków z bohaterami lektur
i zrozumienie motywacji ich postępowania.
Zaprezentowane wybrane techniki dramy posłużyły do zaprojektowania
metodologicznych podstaw badań dotyczących dramy jako form arterapii.
Metodologiczne podstawy badań i prezentacja uzyskanych wyników19
Cel badań
Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było dokonanie analizy
jakościowej na podstawie literatury fachowej i udzielenie odpowiedzi na następujące
pytanie: Czy zajęcia z dramy wspomagają integrację społeczną osób
niepełnosprawnych?
Przedmiot badań
Przedmiotem analiz i rozważań niniejszej publikacji była drama jako czynnik
integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

19

Charakterystykę metodologiczną problematyki badań I wyniki zostały opracowane na przykładzie pracy
magisterskiej wspólautorki opracowania – D. Paczyńskiej, Drama jako forma integracji społecznej osób
niepełnosprawnych napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw.dr hab. Barbary Nowak, UAM,
Poznań 2014
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Teren badań
Badanie zostało przeprowadzone w maju 2014 r. Obszarem badań było
„Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach”,
gdzie głównymi jednostkami, które objęto badaniem były osoby niepełnosprawne
oraz ich stosunek do zajęć z dramy.
Dodatkowo kwestionariusze ankiety sporządziłam również dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych oraz prowadzących zajęcia z dramy i wolontariuszy, aby poznać
sytuację osób niepełnosprawnych, postępy w ich rozwoju, również z perspektywy
osób trzecich, przebywających z nimi najczęściej i widzącymi najwięcej zmian na
tym polu. W badaniu wzięło udział ogółem 50 respondentów z blisko 120 osobowej
populacji osób niepełnosprawnych. W grupie badanych było 25% kobiet i 75 %
mężczyzn. Z pośród badanej grupy największa liczba badanych podopiecznych
mieściła się w przedziale wiekowym 10-15 lat. Tylko 5% mniej badanych ulokowało
się w przedziale wiekowym 15-20 lat. Najmniejsza ilość badanych mieściła się
w przedziale 25-30 lat
W związku z odbywającymi się zajęciami z dramy tylko jeden raz w tygodniu,
przeprowadzenie badań z osobami niepełnosprawnymi zajmowało dużo czasu
i w związku z tym było bardzo czasochłonne, jednak przeprowadzenie
kwestionariuszy ankiety z rodzicami osób niepełnosprawnych oraz prowadzącymi
zajęcia i wolontariuszami zajmowało o wiele mniej czasu z uwagi na to, iż badanie
z tymi osobami można było przeprowadzać również w tygodniu, wykorzystując wolny
czas.
Metoda
W
przeprowadzonych
badaniach
zastosowanej
metodę
sondażu
diagnostycznego i wykorzystano następujące techniki badawcze:
 obserwację;
 kwestionariusz autorski zawierający twierdzenia odnoszące się do różnych
aspektów oceny uczestnictwa w zajęciach z dramy. Osoby badane
zaznaczały, jak często uczestniczyły w zajęciach z dramy na zasadzie
wyboru spośród następujących możliwości:: raz w miesiącu”, „dwa razy
w miesiącu”, „trzy razy w miesiącu”, „cztery razy w miesiącu”. W ocenie zajęć
z dramy respondenci mieli następujące możliwości wyboru: „podobają mi
się”, „nie podobają mi się”, „nie mam zdania”.
W ocenie ulubionych scenek respondenci mieli do wyboru następujące
możliwości: „odgrywanie scenek”, „zaskakujące zwroty akcji”, „zabawa
ze znajomymi”, udawanie kogoś innego”, „inne jakie?” i „nic nie lubię”.
W ocenie zmian w zachowaniu po zajęciach z dramy, respondenci mogli
dokonywać więcej niż jednego wyboru z spośród zaproponowanych odpowiedzi:
„poprawiło się moje samopoczucie”, „chętniej spędzam czas z rówieśnikami”,
„jestem nastawiony (a) na sukces”, wzrosła moja pewność siebie”, „jestem bardziej
ruchliwy(a)”, „jestem bardziej towarzyski”, „jestem bardziej samodzielny(a)”, „łatwiej
okazuje uczucia”, nie zauważyłem(am)
Dla potrzeb tego artykułu zrealizowane zostały tylko pozycje odnoszące się do
zmiennych zależnych wpływających na zmianę zachowań i postaw społecznych
respondentów pod wpływem dramy. Podstawowymi wskaźnikami zmian zachowań
respondentów pod wpływem dramy były dane z kwestionariusza i ankiety.
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Wyniki
Pierwsze analizowane zagadnienie dotyczyło uczestnictwa w zajęciach
z dramy. Uzyskane wyniki ilustruje Rycina 1.
Rycina nr 1: uczestnictwo w zajęciach z dramy w świetle opinii uczniów

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie danych zawartych w Ryc. 1 można stwierdzić, ze znaczna część
(60%) uczęszcza na zajęcia z dramy trzy razy w tygodniu. Wskazania badanych
korelują się w dużej mierze z udzielonymi odpowiedziami prowadzących zajęcia
i wolontariuszy.
Druga analizowana kategoria odpowiedzi badanych dotyczyła oceny zajęć
z dramy. Opinie respondentów przedstawia Ryc. 2.
Na podstawie uzyskanych wyników zawartych w Ryc.2, można śmiało
stwierdzić, że zajęcia z dramy były tak interesujące, że 100 % badanych wybrało
odpowiedź, że zajęcia im się podobały.
Pogląd respondentów dotyczących ulubionych elementów zajęć z dramy
podzielił prawie równomiernie grupę na cztery części: w pierwsza grupa badanych
(27,78%) wybrała kategorie odpowiedzi ”zabawa ze znajomymi”, druga grupa
w kolejności (26,39%) wybrała kategorie odpowiedzi „udawanie kogoś innego”,
trzecia grupa pod względem ilości wskazań (22%) dotyczyła kategorii „odgrywanie
scenek”. Ostatnia grupa liczyła najmniej wskazań i dotyczyła udzielonej innej
odpowiedzi typu, ze „nie siedzę w domu sam(a)”, „rekwizyty i swobodne figle.
Graficzny rozkład udzielonych odpowiedzi ilustruje Rycina 3.
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Rycina nr 2: ocena zajęć z dramy w świetle opinii uczniów

Źródło: opracowanie własne
Rycina nr 3: ulubione elementy zajęć z dramy w świetle opinii uczniów

Na podstawie zawartych wyników w ryc.4, można stwierdzić, że zdecydowana
większość (88,57%) badanych uczniów wyraziła pogląd pozytywnych zmian
w swoim zachowaniu po zajęciach z dramy. Nieznaczna część uczniów (11,43%)
dokonała wyboru odpowiedzi, że nie zauważyła zmian w swoim zachowaniu.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi ilustruje Ryc.4.
Na podstawie wyników zawartych w Ryc.5, chęć uczęszczania na zajęcia
z dramy wyraziła zdecydowana większość uczniów (66,67%), Kategorie odpowiedzi
“zależy od nastroju” wybrało 20% uczniów i nie miało zdania 13,33% uczniów.
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Do obszarów rozwoju, w których drama pełni funkcje wspomagającą badani
uczniowie wymienili.
 Kompetencje interpersonalne na, które wskazało 27,59 %;
 Umiejętność pracy zespołowej wybrało 31,03%;
 Umiejętność myślenia wybrało 20,69 %.
Rycina nr 4: zmiany w zachowaniu po zajęciach z dramy w świetle opinii uczniów

Rycina nr 5: chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach z dramy
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Na podstawie wyników zawartych w Ryc.5, chęć uczęszczania na zajęcia
z dramy wyraziła zdecydowana większość uczniów (66,67%), Kategorie odpowiedzi
“zależy od nastroju” wybrało 20% uczniów i nie miało zdania 13,33% uczniów.
Do obszarów rozwoju, w których drama pełni funkcje wspomagającą
badani uczniowie wymienili.
 Kompetencje interpersonalne na, które wskazało 27,59 %;
 Umiejętność pracy zespołowej wybrało 31,03%;
 Umiejętność myślenia wybrało 20,69 %.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia Ryc.6.
Rycina nr 6: obszary rozwoju, w których drama pełni funkcję wspomagającą
w świetle opinii uczniów

Rycina nr 7: nabywanie przez dzieci zdolności radzenia sobie wobec zagrożenia
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Nabywanie przez dzieci zdolności radzenia sobie wobec zagrożenia po
zajęciach z dramy wyraziło 93,30 % uczniów, którzy zgodnie z zaproponowanymi do
wyboru możliwościami wskazali odpowiednio następujące odpowiedzi:
 Tak, ale tylko wobec zgrożenia psychicznego i fizycznego (40,00%);
 Tak, ale tylko wobec zagrożenia psychicznego (26,67%);
 Tak, ale tylko wobec zagrożenia fizycznego (26,67%).
Nieznaczna część badanych uczniów (6,70%) nie miała zdania.
Rycina nr 8: Zmiany w zachowaniach dzieci po zajęciach z dramy

Pozytywne zmiany w swoim zachowaniu po zajęciach z dramy zauważyło aż
90,24 % badanych uczniów. Nie zauważyło zmian tylko 9,76% respondentów.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi ilustruje Ryc.8.
Rycina nr 9: zestawienie wyników opinii uczniów, wolontariuszy i nauczycieli dotyczące
obszarów rozwoju, w których drama pełni funkcję wspomagającą
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Pozytywne opinie badanych uczniów, wolontariuszi I nauczycieli prowadzacych
zajęcia z dramy były w 100% zbieżne ze sobą. Szczegółowe odpowiedzi ilustruje
Ryc.9.
Wartość procentowa wszystkich odpowiedzi zawartych w Ryc. 10 jest mniej
więcej równa, dlatego nie ma potrzeby wyłaniania odpowiedzi posiadającej
największą ilość oddanych głosów. Bardzo pocieszające jest to, że podopieczni,
prowadzący zajęcia i wolontariusze nie zaznaczyli odpowiedzi ostatniej – „Nic nie
lubię”.
Rycina nr 10: zestawienie wyników opinii uczniów i wolontariuszy i nauczycieli
dotyczącej ulubionych elementów z zajęć z dramy

Rycina nr 11: zestawienie wyników opinii uczniów i wolontariuszy i nauczycieli
dotyczącej przygotowania podopiecznych do życia w rodzinie i społeczeństwie po
zrealizowaniu zajęć z dramy
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Na podstawie zawartych wyników w Ryc.11 można stwierdzić, że znaczna
część respondentów (46,67%) udzieliła odpowiedzi przeczącej. Negatywnie
wypowiedziało się tylko 16,67% i nie miało zdania znaczna część (36,66%)
respondentów.
Podsumowanie
Osoba niepełnosprawna to człowiek postrzegany na ogół przez społeczeństwo
jako ten, który jest mniej sprawny i nie potrafi, bądź nie może wielu czynnosci
wykonać.
Zastosowanie arteterapii daje możliwość osiagania choćby drobnych
sukcesów.
Do najczęściej stosowanych, dających dobre efekty należy plastykoterapia,
muzykoterapia, teatroterapia I biblioterapia. Zastosowanie arteterapi może stać się
sposobem na zacieśnianie więzi rodzinnych i środowiskowych.
Założeniem wspólczesnych szkół jest jak największa integracja osób o różnych
możliwościach psychicznych i fizycznych oraz powinna sprzyjać podmiotowemu
funkcjonowaniu kazdego ucznia. Stworzyć wszystkim dzieciom, w tym
niepelnosprawnym i społecznie nieprzystosowanym, warunki kreatywnej twórczości
będacej istotnym elementem godnej egzystencji. Jest to możliwe przy zastosowaniu
profilaktycznego i terapeutycznego modelu, który uwzględni zastosowanie w nim
dramy, która ma ważną role w integracji społecznej osób niepełnosprawnych
poprzez wykorzystanie jej różnych technik.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można zaproponować
następujące wnioski natury ogólniejszej dotyczące dramy jako czynnika integracji
społecznej:
1. Duża ilość technik dramowych umożliwia swobodę ich łączenia w praktyce
przy wykorzystaniu różnych kontekstów, które z powodzeniem można
dostosować do potrzeb konkretnejosoby lub grupy uczniów.
2. Drama jest niekonwencjonalną metodą, w której wchodzenie w określone
role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalaja kreować rzeczywistość,
która pozwala na “wyciszenie” wenętrzne uczniów i skupieniu uwagi na
treściach opracowanych w procesie edukacji i wychowania. Umożliwia
aktywne zdobywanie indywidualnych i zespołowych doświadczeń
w prezentacji i rozwiazywaniu wielu trudnych problemów edukacyjnowychowawczych.
3. Dzięki metodzie, dramy u osób niepełnosprawnych wzrasta poczucie
akceptacji i mają okazję do wiekszej ekspresyjności zachowań oraz nie
muszą się obawiać, że zostaną skarceni za pomysły, a także wzrasta ich
poczucie więzi wenątrz-klasowej, gdyż praca odbywa się w małych grupach,
a kończy się wspólną dyskusją.
4. Drama jako czynnik integracji społecznej jest jedna z form terapii
wykorzystujacą jako medium sztukę i jest zarazem komplementarną formą
psychterapii I do osiągania następujących celów:
a) diagnozy I terapii zaburzeń poznawczych i emocjonalnych oraz
określenia poziomu rozwoju, posiadanych umiejętności.
b) socjalizacji poprawiajacej kondycję psychiczną i fizyczną, która będzie
służyć aktywności twórczej, a także nauczaniu doświadczania siebie i
swojej mocy sprawczej w otaczającym nas świecie oraz rozwoju twórczej
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wyobrażni, która może stać się jedną z form samorealizacji osób
niepełnosprawnych, dzieki różnym działaniom podejmowanym w ramach
szroko pojętej sztuki umożliwiajacej przezwycięzenie ograniczeń
i doświadczania radości, zadowolenia i satysfakcji płynącej z aktywności
społeczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych jako pewnego rodzaju
szansy na normalne życie w społeczeństwie.
c) Drama pozwala oprzeć się na doświadczeniach uczniów i dostarczyć im
głębszą wiedzę o nich samych oraz pomagać im zrozumieć
społeczeństwo, w którym żyją.
Streszczenie
W artykule podjęta została próba przedstawienia problematyki dramy jako
czynnika integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Celem artykułu było dokonanie analizy jakościowej na podstawie literatury
fachowej i wyników z przeprowadzonych badań oraz udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie: Czy zajęcia z dramy wspomagają integrację społeczną osób
niepełnosprawnych?
Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie, wolontariusze i nauczyciele
pozytywnie, w sposób zbieżny oceniają zajęcia z dramy. Przeaanalizowano badane
kategorie opinii dotyczące takich zagadnień jak: uczestnictwo w zajęciach z dramy
i jej ulubione elementy oraz zmiany w zachowań uczniów po odbyciu zajęć w różnych
badanych aspektach.
Słowa klucze: drama, osoby niepełnosprawne, integracja
Summary
Attempt of (test of) presentation of problems has been taken résumé as factor
of integration of social person in article drams incompetent <handicapped>. Effecting
of qualitative analysis was purpose of article on base of professional literature
and giving of answer on following (step) question do occupance (studies) help (aid)
with (from) drams integration of social person incompetent <handicapped>?
From carried research result < result >, that pupils (disciples), volunteers
and teachers positively and occupance (studies) evaluate drams to manner with
(from) zbieżny. Researched category opinion concerning such question
Przeaanalizowano as participation in occupance (studies) with (from) drams
and favorite elements and changes behavior of pupils (disciples) after holding
(proceeding) occupance (studies) in different researched aspects.
Key words: drama, disabled people, integration
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KWERENDA1 PRZY PISANIU PRACY DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO. FRAGMENTY RAPORTU Z BADAŃ
Wprowadzenie w sytuację problemową
Specyfika problematyki dotyczącej bezpieczeństwa generuje szereg
problemów w jej zgłębianiu. Eksperymenty są trudne do przeprowadzenia
w realnych warunkach. Wynika to z ograniczeń natury prawnej, ekonomicznej,
etycznej etc. Konsekwencją uwzględniania tychże ograniczeń jest fakt, iż
najpowszechniej stosowaną techniką badawczą jest analiza literatury. Jednak i na
tam tym polu jest mnóstwo problemów do pokonania.
Problematyka, którą prezentują autorzy artykułu, ma względnie duży wymiar
utylitarny, gdyż wydobywa na światło dzienne problemy z przeprowadzaniem
eksperymentów, kwerendą, dotarciem do wartościowych źródeł informacji.
Dylematy, problemy, zagadnienia dotyczące napisania pracy dyplomowej to jeden
trudniejszych aspektów studiowania. Sposoby przezwyciężenia tego, istotnie
zaoszczędzają czas, poprawiają komfort pracy i znacząco podnoszą jakość tychże
prac. Silnie wyeksponowane są argumenty, że mimo wielu pozorów, nie są to jednak
problemy trywialne. Ich identyfikacja i rozwiązywanie wymaga niejednokrotnie
determinacji, przeprowadzenia żmudnych i trudnych czynności o charakterze
badawczym. W artykule na tle systemów informatycznych wspierających studentów
w kwerendach, wyeksponowano mechanizmy wyszukiwania przydatnych informacji
do pracy dyplomowej. Mechanizmom tym przypisano walencje: pozytywne lub
negatywne.
Systemy informatyczne zorientowane na wyszukiwanie informacji
Przed wprowadzeniem komputeryzacji, wszystkie pomoce archiwalne
i biblioteczne występowały wyłącznie w formie papierowej. Ich kwerenda wymagała
fizycznego udania się do danej instytucji i wertowania kartka po kartce. Obecnie
pomoce wykorzystywane w kwerendzie mają przede wszystkim postać
elektronicznej bazy danych. Pierwsze bazy elektroniczne wykorzystywane
w archiwach państwowych to bazy SEZAM, IZA, PRADZIAD, ELA, SCRINIUM,
MAPY, KITA czy najnowszy system ZOSIA. Budowa Zintegrowanego Systemu
Informacji Archiwalnej ZoSIA trwa od 2008 roku i realizowana jest przez Narodowe
Archiwum Cyfrowe, dzięki środkom finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych. W listopadzie 2009 roku, testowa wersja systemu została
udostępniona na stronie internetowej www.szukajwarchiwach.pl.
1

Kwerenda – poszukiwanie informacji w zasobie archiwum lub biblioteki. Kwerendy przeprowadza się
osobiście w czytelni instytucji, można skierować do niej zapytanie lub skorzystać ze zdigitalizowanych
materiałów archiwalnych lub bibliotecznych online. Za S. Sierpowski, S. Nawrocki, Metodyka pracy
archiwalnej. Poznań 1995, s. 249-253
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Podobna dynamika charakteryzuje rozwój baz bibliotecznych. Na stronach
internetowych
Biblioteki
Narodowej
istnieje
możliwość
skorzystania
z elektronicznych baz, tj.:
 „Przewodnik Bibliograficzny”;
 „Książki polskie podziemne (1976-1989)”;
 „Bibliografia Polska 1901-1939”;
 „Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających
Tytuł”;
 „Bibliografia Wydawnictw Ciągłych”;
 „Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990”;
 „Bibliografia Zawartości Czasopism”;
 „Bibliografia Dokumentów Elektronicznych”;
 „Bibliografia Dokumentów Kartograficznych”;
 „Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych”;
 „Multiwyszukiwarka baz BN w systemie Fidkar”;
 „Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników”;
 „Multiwyszukiwarka Bazy BZCz i Prasa w systemie Fidkar”.2
Odrębnym problemem związanym z postępem technologicznym w archiwach
i bibliotekach jest digitalizacja materiałów archiwalnych i bibliotecznych.
Zdigitalizowane materiały możemy odnaleźć na stronach www.szukajwarchiwach.pl
oraz na stronach bibliotek cyfrowych. Federacja bibliotek cyfrowych współpracuje
z ponad setką bibliotek, instytucji naukowych, fundacji, wydawnictw i stowarzyszeń
prowadzących digitalizacje materiałów archiwalnych i bibliotecznych.
Wszystkie opisane narzędzia służą ułatwieniu dostępu do informacji i rozwojowi
nauki. Programy wspierające ten proces to m.in. Cyfrowa humanistyka
(http://ehum.psnc.pl/) czy Europeana (http://europeana.eu/).
Rozwój technologiczny spowodował, że powstały nie tylko nowe narzędzia
i programy, ale również nowe instytucje pracujące nad udoskonaleniem istniejących
baz wiedzy i tworzeniem nowych. W 2008 roku powstało Narodowe Archiwum
Cyfrowe, w ramach Biblioteki Narodowej działa Zakład Zbiorów Cyfrowych.3
W skutek rozwoju pomocy archiwalnych i bibliotecznych zmianie uległ też
sposób prowadzenia kwerendy. O ile jeszcze w połowie XX wieku, kwerenda
wymagała identyfikacji instytucji w której mogą znajdować się interesujące nas
materiały, a następnie udania się do niej i odnalezienia w niej materiałów, które są
nam niezbędne do badań, dziś wystarczy włączyć komputer aby zlokalizować
instytucję w której znajdują się interesujące nas źródła. Zamiast przeszukiwania
różnych katalogów i bibliografii możemy ustalić w której publikacji lub dokumencie
znajdują się potrzebne nam informacje poprzez skorzystanie z baz danych biblioteki
narodowej lub archiwów państwowych. Zamiast dojazdu do instytucji, złożenia
zamówienia i korzystania ze źródeł w wersji papierowej, możemy obejrzeć dokument
bądź książkę w bibliotece cyfrowej. Nawet materiały, które dotychczas nie zostały

2
3

http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie (pobrano 2.02.2016 r.)
wcześniej: Zakład Dokumentów Elektronicznych; Zarządzenie Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej, wcześniej Dział
Katalogów Centralnych i Dokumentów Elektronicznych; Zarządzenie Nr 29 Ministra Kultury z dnia 30
sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej
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zdigitalizowane możemy zamówić w formie skanu, który otrzymamy na pocztę
mailową.4
Współczesne bazy nie tylko pozwalają odnaleźć interesujący nas dokument,
czy też wyświetlić go w formie graficznej (zdjęcie, skan), ale pozwalają też na
kwerendę w samej treści dokumentów. O znaczeniu tej formy kwerendy świadczą
komercyjne bazy danych takie jak Lex5 czy Legalis,6 osadzone w naukach prawnych.
Obecnie praktycznie niemożliwe jest wymienienie wszystkich katalogów i baz
danych służących kwerendzie, a poza nimi dostrzec należy także e-czasopisma,
e-książki, repozytoria internetowe.
Jak ewoluują mechanizmy identyfikacji relewantnej7 i wartościowej
informacji do pisania prac dyplomowych?
W przeszłości istotą mechanizmów kwerendy było:
 dotarcie do źródła, poprzez na przykład pójście do biblioteki;
 zakup i przeczytanie książek, artykułów, a następnie;
 odnalezienie poszukiwanej informacji, w tym zaspokojenie głodu
epistemicznego.
Towarzyszył temu odpowiedni namysł i refleksja naukowa. Współcześnie coraz
częściej, kwerenda którą realizują studenci nie oznacza tylko poszukiwania
brakujących źródeł informacyjnych, ale również selekcję informacji wraz
z natychmiastową ekstrakcją informacji którą potrzebują do swojej pracy
dyplomowej.
W opinii autorów artykułu, przyszłość dla studentów piszących pracę
dyplomową, potrzebujących relewantnej z tematem pracy literatury stanowi nie
kwerenda umożliwiająca dotarcie do jakichkolwiek źródeł, ale szybka weryfikacja:
czy dane źródło jest istotne z punktu widzenia pisania pracy dyplomowej czy nie?
Na ile łatwa będzie adaptacja treści odnalezionych/zidentyfikowanych do własnej
pracy dyplomowej? Nadzieją na przezwyciężenie wspomnianych niedogodności jest
tworzenie nowych, bardziej zaawansowanych niż dotychczas systemów
informatycznych.
Gromadzenie i eksploracja baz danych
Postęp, z jakim mamy do czynienia w możliwościach gromadzenia, przesyłania,
ale przede wszystkim przetwarzania informacji w systemach informatycznych,
roztacza nowe wizje wspomagania studentów przy pisaniu prac dyplomowych.
Eksploracja danych, nazywana często potocznie odkrywaniem wiedzy
w bazach danych jest jedną z najdynamiczniej i najintensywniej rozwijanych dziedzin
informatyki w ostatnim czasie. Integruje wiele dyscyplin takich jak:
 statystyka;
 systemy baz danych;
 sztuczna inteligencja;
 optymalizacja;
Przykładowa usługa prawie każdej biblioteki uniwersyteckiej, w tym np. w Bibliotece Uniwersyteckiej
UAM (przypis autora)
5
http://www.lex.pl (pobrano 4.02.2016 r.)
6
http://www.legalis.pl (pobrano 4.02.2016 r.)
7
relewantnej – czyli mającej ścisły związek ze zgłębianym tematem (przypis autora).
4
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 obliczenia równoległe.
W ostatnim czasie bardzo wiele danych przechowywanych w różnych bazach
danych wygenerowało problem, w jaki sposób efektywnie i racjonalnie wykorzystać
nagromadzoną w tych bazach wiedzę.
Tradycyjny sposób korzystania z baz danych sprowadza się najczęściej, do
realizacji zapytań poprzez aplikacje lub raporty. Sposób, w jaki użytkownik korzysta
z bazy danych (w jaki realizuje do niej dostęp) nazywamy modelem przetwarzania.
Poza dyskusją jest fakt, że wiele podmiotów dysponuje już olbrzymimi bazami
danych. Dysponując danymi student oczekuje, iż nowe systemy pozwolą na zadanie
szeregu pytań, np.: który z autorów jest najznaczniejszym autorytetem w kwestii,
którą zgłębia dany student?; Którzy autorzy i które publikacje są małowartościowe
i można je pominąć?; Jak dana myśl określonego autora ewoluowała i które
fragmenty jego publikacji to egzemplifikują?
Niestety, ciągle jeszcze niedostatecznie umiemy dokonać analizy tych danych
i uzyskać dostęp do zawartej w nich wiedzy. Istniejące interfejsy pomiędzy
użytkownikami baz danych, a bazami danych ciągle jeszcze nie wspomagają
studenta w dostatecznym stopniu.
Ciągle jeszcze pozostawiają wiele do życzenia systemy wspomagające
operacje agregacji danych, wykonywania pewnych podsumowań czy też
optymalizacji złożonych zapytań formułowanych ad hoc. W ostatnim czasie prace
badawcze
i rozwojowe prowadzone nad rozszerzeniem funkcjonalności systemów baz danych
doprowadziły do opracowania nowego modelu przetwarzania danych, którego
podstawowym celem jest wspomaganie procesów identyfikacji relewantnej
informacji oraz opracowania nowego typu relacyjnej bazy danych nazwanej
magazynem danych.
Nowy model przetwarzania danych, nazwany „przetwarzaniem analitycznym
on-line”, ma za zadanie wspieranie procesów analizy danych dostarczając narzędzi
umożliwiających analizę w wielu definiowanych przez studentów/użytkowników
„wymiarach”, np.:
 autor;
 myśl przewodnia;
 kalendarium ewolucji danej idei;
 itp.
Współczesne mechanizmy analityczne zaimplementowane w systemach
informatycznych zorientowane są na obliczanie agregatów dla zadanych
„wymiarów” bazy danych. Należy podkreślić, że proces analizy jest całkowicie
sterowany przez użytkownika. Mówimy czasami o analizie danych sterowanej
zapytaniami. Typowym przykładem takiej analizy jest zapytanie o porównanie lub
wartościowanie źródeł informacyjnych, o najlepszą definicję, lub o to, który
z poglądów licznych autorów jest najbliżej obowiązującego paradygmatu w danej
dyscyplinie naukowej.
Te najbardziej ambitne systemy informatyczne wspomagające kwerendę
dotyczą analizy danych w bazach danych. Są sterowane całkowicie przez analityka
(w naszym przypadku studenta). Student, jako analityk, formułuje zapytania
i dokonuje analizy danych zawartych w bazie. Z tego punktu widzenia model taki
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można interpretować jako rozszerzenie standardu SQL 8 o możliwości efektywnego
przetwarzania złożonych zapytań zawierających agregaty. Taki model eksploracji
danych umożliwia automatyczną analizę i eksploracje danych. Problem eksploracji
danych sprowadza się do efektywnego znajdowania nieznanych dotychczas
zależności i związków pomiędzy danymi. Przyszłościowa automatyczna eksploracja
danych zapewni nowe możliwości w zakresie interakcji użytkownika z systemem
bazy danych. Przede wszystkim umożliwia formułowanie zapytań na znacznie
wyższym poziomie abstrakcji aniżeli pozwala na to standard SQL. Przyszłościowa
analiza danych sterowana zapytaniami zakłada, że użytkownik, po pierwsze,
posiada wystarczającą wiedzę o przedmiocie analizy, i po drugie, potrafi sterować
tym procesem. Eksploracja danych umożliwia analizę danych dla problemów, które
ze względu na swój rozmiar są trudne do przeprowadzenia przez
nieprzygotowanego studenta oraz tych problemów, dla których nie dysponujemy
wystarczającą wiedzą – tę wiedzę chcemy wydobyć z danych. To drugie
zagadnienie wiąże się bezpośrednio z problemem formułowania zapytań
nowoprojektowanych systemach informatycznych: w jaki sposób uzyskać dostęp do
informacji których potrzebujemy w przypadku, kiedy nie potrafimy sformułować
zapytania? Jest to typowa sytuacja dla studenta rozpoczynającego kwerendę.
Jak studenci studiujący na kierunkach bezpieczeństwo wyszukują
informacje do pracy dyplomowej?
Identyfikacja tego zagadnienia wymagała zrealizowania badań ankietowych
w wielkopolskich 3 uczelniach. W badaniach ankietowych wzięło udział 186
studentów, z tego 171 ankiet było prawidłowo wypełnionych i te prawidłowo
i kompletnie wypełnione ankiety poddano obróbce statystycznej. 72% badanych to
grupa pisząca prace licencjackie, pozostałe 28%, to grupa pisząca prace
magisterskie (Wykres 1).
W badaniach skupiono się na mechanizmach wykorzystywanych na etapie
kwerendy dotyczą odnajdywania najbardziej relewantnych informacji do danej
tematyki pracy dyplomowej. Treści artykułu przedstawiono w formule
komparatystycznej. Autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe uzupełniają
prowadzaną narrację, porównując najbardziej charakterystyczne mechanizmy
wyszukiwania informacji, stosowanie zazwyczaj przez studentów. Ujęcie
komparatystyczne skwantowano do kilku konkretnych pytań, próbujących określić,
doprecyzować modelowy sposób postępowania studentów piszących prace
dyplomowe.
a) Czy występują istotne różnice w mechanizmach wyszukiwania informacji
w zależności od rodzaju uczelni?
b) Jeśli tak, to w czym się przejawiają te różnice i czym to jest spowodowane?
c) Na ile wcześniejsze przygotowanie studenta, znajomość warsztatu
badawczego oraz wiedza kontekstowa determinują proces badawczy?
d) Czy
zidentyfikowane
związki
przyczynowo-skutkowe
(ilościowe
i jakościowe) mają stałe charakterystyki, czy ewoluują w jakimś kierunku
(w jakim)?

8

SQL – skrót od brzmienia w języku angielskim, Structured Query Language. SQL to strukturalny
i deklaratywny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania
i pobierania danych z baz danych (przypis autora).
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e) W czym się przejawiają różnice w postępowaniu studentów piszących prace
dyplomowe?
Wykres nr 1: udział procentowy w badaniach poszczególnych grup respondentów

Źródło: opracowanie własne

Nauka wciąż poszukuje mechanizmów, które będą w pełni satysfakcjonujące
dla studenta, który ma zapotrzebowanie na wysokiej jakości informacje relewantne
względem zgłębianej tematyki.
Badania wykonane przez autorów artykułu obejmowały dwie grupy
respondentów:
1) Studentów przygotowujących pracę dyplomową podsumowującą studia I
stopnia (praca licencjacka);
2) Studentów przygotowujących pracę dyplomową podsumowującą studia II
stopnia (praca magisterska).
Badania przeprowadzono w trzech uczelniach (Wykres 2):
 w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie
(w roku 2014);
 w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w roku 2015);
 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (w roku 2016).
Dobór uczelni pozwala na porównanie studentów studiujących:
 w różnych warunkach organizacyjnych: uczelnia państwowa i prywatne;
 na uczelniach z różną wielkością zbiorów bibliotecznych i dostępem do
płatnych baz danych (Biblioteka UAM tylko w 2011 r. wzbogaciła się
o 16.9059 woluminów, Biblioteka WSB w całości liczyły niespełna 10.000
woluminów, z kolei Biblioteka WWSHE ponad 10.000);
9

http://lib.amu.edu.pl/pliki/sprawozdania/spr_bu_2011.pdf (pobrano 25.10.2016 r.)
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 na uczelniach o różnej renomie (UAM 3 miejsce w Polsce wśród uczelni
akademickich,10 WSB w szóstej dziesiątce wśród uczelni niepublicznych
magisterskich,11 WWSHE nie znalazło się w rankingu);
 w miastach różnych wielkości (Liczba ludności: Poznań 552 393 (2012),
Jarocin 26 311 (2013);
 w miastach z różną liczbą bibliotek i instytucji kultury.
Wykres nr 2: udział procentowy w badaniach poszczególnych grup respondentów

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane wyniki we wszystkich grupach kontrolnych ukazały, że zarówno
w przypadku pisania pracy licencjackiej jak i pracy magisterskiej głównym źródłem
informacji jest Internet i co istotne, niemal 100% studentów stosuje wyszukiwarkę
Google, (Wykres 3 i Wykres 4). Z wpisów, uzupełniających odpowiedzi ankietowe,
studenci uzasadniali swoje preferencje przede wszystkim komfortem dostępu do
źródeł:
 24h/dobę, 7 dni w tygodniu;
 możliwość dostępu do odnalezionych materiałów on-line;
 licznością zasobów, które odnajdywała wyszukiwarka;
 łatwością kopiowania wybranych fragmentów do własnych prac.

10
11

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich (pobrano 25.10.2016 r.)
http://www.perspektywy.pl/RSW2016/pdf/RSW2016-uczelnie-niepubliczne-magisterskie-Perspektywy.
pdf (pobrano 25.10.2016 r.)
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Wykres nr 3: udział procentowy wykorzystania źródeł przy pisaniu pracy licencjackiej

Źródło: opracowanie własne
Wykres nr 3: udział procentowy wykorzystania źródeł przy pisaniu pracy magisterskiej

Źródło: opracowanie własne

Powyższe wykresy wskazują, że rodzaj stosowanych źródeł nie jest zasadniczo
związany ze stopniem studiów. Zróżnicowanie pojawia się wyłącznie przy
wykorzystaniu innych prac dyplomowych, notatek z zajęć i materiałów uzyskanych
od kierownika seminarium, tj. we wszystkich trzech uczelniach ww. źródła
wykorzystywane są na etapie pracy licencjackiej i w zdecydowanie mniejszym
stopniu na etapie pracy magisterskiej. Na etapie studiów magisterskich studenci
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również chętniej dokonują zakupów literatury i jest to niezależne od uczelni i miasta,
w którym studiują.
Różnice w wykorzystanych pozycjach bibliotecznych są prawdopodobnie
spowodowane różną wielkością zbiorów w uczelniach, gdyż wyraźnie dostrzec
można korelację pomiędzy wielkością zbiorów, a proporcją wykorzystanych pozycji
wypożyczonych z biblioteki. Analogicznie proporcjonalna jest liczba wykorzystanych
czasopism, co prawdopodobnie wynika z warunków lokalowych poszczególnych
czytelń. Istotny jest też fakt, że studenci studiów niestacjonarnych, jacy dominują
w uczelniach prywatnych, podlegają ograniczeniom czasowym (ze względu na pracę
zarobkową), co uniemożliwia im studia w czytelni bibliotecznej.
W tym kontekście nie powinien zaskakiwać procent wykorzystanych źródeł
internetowych jako materiałów łatwo dostępnych przez 24h na dobę. Zaskakiwać
może tylko szerokie wykorzystanie Internetu przez studentów UAM, choć
procentowo jest on najniższy na tle pozostałych uczelni, to i tak sięga on 50%, co
w kontekście bogatej i łatwo dostępnej literatury fachowej wskazuje na
podobieństwo procesu przygotowania pracy dyplomowej.
Nieznaczne, ale jednak różnice w wykorzystanych źródłach na pierwszym
i drugim stopniu studiów dowodzą, że doświadczenie, wcześniejsze przygotowanie
studenta, znajomość warsztatu badawczego oraz wiedza kontekstowa ma
bezpośredni wpływ na proces badawczy.
Co interesujące trudno wykazać wpływ prestiżu uczelni jako czynnika
determinującego stosowane źródła. Kategoria badań własnych niezależnych od
warunków studiów oferowanych przez uczelnię ukazuje, że pomimo faktu
częstszego stosowania badań w pracach dyplomowych na UAM, różnica ta mieści
się w granicach 2-3%.
Klasyczne podejście do wyszukiwania informacji w systemach
informatycznych
Student szukający relewantnej informacji na interesujący temat może ten
proces realizować na wiele sposobów. O świadomym wyborze sposobu
wyszukiwania informacji decyduje zazwyczaj wiedza kontekstowa, przejawiająca się
w wielu różnorodnych aspektach. Student nie zaczyna przecież zgłębiania danej
tematyki od poziomu zerowego. Student podlega a’priori pewnym warunkom
brzegowym, które ma wdrukowane, wyuczone, zakodowane poprzez studiowanie.
Ma świadomość, że jest zobowiązany przestrzegać m.in.:
 terminów złożenia pracy;
 terminu rozliczenia pracy;
 zaznaczenia cytowani;
 wykonania odpowiedniego spisu źródeł z jakich korzystał, aby nie narazić
się na zarzut popełnienia plagiatu.
Do początkowych warunków brzegowych, mimo iż ciągle ewoluują, trzeba też
zaliczyć stan wiedzy jaki posiadł student do momentu rozpoczęcia pisania pracy
dyplomowej oraz dostępność i koszty pozyskania materiałów, które nie są dostępne
on-line. Czyli te, które wymagają dodatkowego wysiłku, aby zapewnić sobie dostęp
do tych danych (np. pójście do biblioteki).
Klasyczne wyszukiwanie informacji w zinformatyzowanych archiwach
bibliotecznych bazuje na przeprowadzeniu kwerendy naukowej. Kwerenda to
postępowanie, bez którego nie można mówić o badaniu naukowym w naukach
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społecznych. Pojęcie to obejmuje kwerendę archiwalną12 oraz biblioteczną.13
Tradycyjnie oznacza poszukiwanie informacji. Współcześnie kwerenda to również
zapytanie do bazy danych.14
Przeprowadzenie kwerendy wymaga stosowania odpowiednich narzędzi.
Tradycyjne narzędzia, jakimi posługujemy się w archiwach to inwentarze kartkowe
i książkowe.
Ekspert w dziedzinie archiwistyki, Konarski w Polskim Słowniku Archiwalnym
wyróżnił inwentarze zwykłe i systematyczne oraz realne i idealne. Tak sporządzone
inwentarze wymagały dodatkowych pomocy archiwalnych, tak by użytkownicy
odnaleźli w mnogości dokumentów, ten który ich interesował, w tym dokumencie
poszukiwaną informację. To warunek konieczny, by użytkownik mógł dotrzeć do
potrzebnej mu informacji. Pomoce archiwalne, czyli m.in. repertoria i indeksy
stanowiły i stanowią w dalszym ciągu podstawowe narzędzie badawcze każdego
użytkownika archiwum poszukującego informacji. W bibliotekach do podstawowych
narzędzi poszukiwania informacji należą katalogi, kartoteki i bibliografie.
Infona – portal komunikacji naukowej15
W rozwoju nauki coraz większą rolę odgrywa obieg informacji naukowej. Dostęp
do dużych zbiorów wartościowych treści oraz możliwość łatwego deponowania
własnych publikacji to powszechne potrzeby badaczy. Z myślą o nich został
stworzony serwis Infona.
Infona to platforma komunikacji naukowej, która umożliwia dostęp do publikacji
z różnych obszarów wiedzy. Dzięki funkcjom komunikacyjnym ułatwia także
współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym.
Komunikacja przez Internet wywiera wpływ nie tylko na dynamikę
rozpowszechniania treści naukowych, ale również na ich zasięg oddziaływania
i sposoby wykorzystania. Rozwój technologii informacyjnych, cyfrowych treści oraz
otwartych modeli dystrybucji publikacji naukowych wiąże się z fundamentalnymi
zmianami w komunikacji. Są to zarówno zmiany ilościowe związane z rosnącą liczbą
cyfrowych, dostępnych w sposób otwarty publikacji, jak i jakościowe - wynikające
z pojawiania się narzędzi ułatwiających nowe formy współpracy.
Głównym zadaniem Infony jest dostarczenie narzędzi dostosowanych do
potrzeb współczesnych naukowców, które pozwolą na łatwe i szybkie korzystanie
z możliwości jakie daje Internet, zarówno w dziedzinie obiegu publikacji, jak
i współpracy oraz wymiany wiedzy.
System Infona będzie zawierał zarówno publikacje z istniejących już kolekcji
(np. baz czasopism), jaki treści zdeponowane i udostępnione przez samych
naukowców – użytkowników serwisu.
Kwerenda archiwalna poszukiwanie w materiałach archiwalnych danych dotyczących określonego
zagadnienia lub osoby, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/pl/materiav/725-slownik-archiwalnv.html
?start=2; (pobrano 4.02.2016 r.) kwerenda – poszukiwanie w aktach danych potrzebnych do
wyjaśnienia określonych kwestii. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Polski Słownik Archiwalny.
Warszawa 1952, s. 15
13
Kwerenda biblioteczna – zapotrzebowanie użytkownika na informację indywidualną do biblioteki.
Wymaga poszukiwania w katalogach i kartotekach bibliotecznych, bibliografiach oraz innych źródłach
informacji. http://www.bib.awf.gda.pl/index.php/slownik-pojec-bibliotecznvch.html
(pobrano 04.02.2016 r.)
14
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=kwerenda (pobrano 4.02.2016 r.)
15
https://www.infona.pl/?locale=pl; (pobrano 23.10.2016 r.)
12
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Obecnie Infona to zebrane w jednym miejscu otwarte polskie treści naukowe
oraz licencjonowane zasoby zagraniczne, zawiera 12 mln. Publikacji w tym: 10 tys.
czasopism i 28 tys. książek. Ilość zasobów w serwisie systematycznie rośnie.;
Serwis pozwala na gromadzenie i udostępnianie milionów dokumentów o łącznej
wielkości kilkunastu terabajtów. Funkcje serwisu ułatwią badaczom pracę
z publikacjami poprzez:
 mechanizm wyszukiwania wzbogacony o podpowiedzi słów kluczowych;
 tworzenie list publikacji „do przeczytania”;
 ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje
dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje język
i uzupełnia metadane artykułu, podpowiada słowa kluczowe.
Wirtualne Laboratorium Transkrypcji umożliwia sprowadzanie zeskanowanych
publikacji do postaci tekstowej. System ma również ułatwiać komunikację
i współpracę poprzez umożliwienie:
 tworzenia profilu naukowca wraz z funkcjami umożliwiającymi kontakt;
 łatwego wyszukiwania badaczy zajmujących się daną dziedziną;
 samodzielnego deponowania treści;
 tworzenia grup roboczych;
 dzielenia się treściami i pracy grupowej.
Dla instytucji naukowych system Infona może służyć do prezentowania
rezultatów prac badawczych i materiałów edukacyjnych. Instytucje naukowe mogą
prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne,
czy rozprawy doktorskie, czyniąc je dostępnymi dla środowiska akademickiego
w Polsce i na świecie.
System Infona powstał w ramach projektu SYNaT. Platforma, stworzona przez
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
wykorzystuje również rozwiązania opracowane przez partnerów projektu. System
rozpoznawania mowy stworzony został przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę
Technik Komputerowych. Klasyfikacja dokumentów powstała na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, system generowania słów kluczowych
opracowano na Politechnice Warszawskiej. Narzędzia do wyszukiwania powstały na
Politechnice Wrocławskiej, a Wirtualne Laboratorium Transkrypcji opracowano
w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Rekomendacje dotyczące wyszukiwania relewantnych informacji do
napisania pracy dyplomowej
1. Narzędzia wspomagające wyszukiwanie informacji wymagają odpowiedniej
wiedzy kontekstowej, która jest niezbędna, by chociażby prawidłowo
formułować pytania. Stąd rekomendacja, aby przed przystąpieniem do
kwerendy student posiadł maksymalnie szeroki i głęboki zakres wiedzy na
temat, będący przedmiotem jego zainteresowania.
2. Kwerenda może być wspomagana zaawansowaną technologią
informatyczną, nie mniej jednak, student nieprzygotowany do
przeprowadzenia kwerendy nie jest wstanie efektywnie i skutecznie
identyfikować, klasyfikować i świadomie gromadzić relewantnych treści.
Stąd rekomendacja aby nie zastępować inteligencji ludzkiej inteligencją
maszynową (algorytmami zaszytymi w oprogramowaniu).
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3. Nie należy traktować efektów wyszukiwarek internetowych jako rozumnych
instancji. Informację zwracaną przez wyszukiwarkę należy traktować
sceptycznie i dodatkowo weryfikować tego typu informacje standardowym
sposobem przeprowadzania kwerendy.
4. W toku studiów należy uruchomić cykliczne szkolenia z zakresu
mechanizmów prowadzenia kwerendy w elektronicznych bazach danych, co
pozwoli uwrażliwić studentów na obserwację efektywności i jakości
własnych dociekań. Powinno to skutkować wzbudzeniem głodu
epistemicznego u studentów.
5. Należy monitorować aktywność studentów w przeprowadzaniu kwerendy,
gromadzić uwagi studentów w zakresie niedogodności, aby kolejne wersje
programów komputerowych wspomagających studentów w kwerendach
były jeszcze bardziej przyjazne i generowały jeszcze większą wartość
dodaną.
6. W dalszej perspektywie należy wypracować mechanizm permanentnego
udoskonalania mechanizmów prowadzenia kwerend.
Należy podjąć próby implementacji w nowe wersje systemów do prowadzenia
kwerend mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano istotne fragmenty sprawozdania z badań
dotyczących rodzajów źródeł, do których sięgają studenci oraz rodzajów
mechanizmów wyszukiwania treści potrzebnych do napisania pracy dyplomowej.
W toku pisania pracy jest tzw. etap kwerendy. Wyeksponowano mechanizmy
wyszukiwania relewantnych i przydatnych informacji poprzez użytkowanie
systemów teleinformatycznych. Przedstawiono syntetyczny przegląd wybranych
popularnych w Polsce aplikacji komputerowych wspierających dyplomanta
w eksploracji zasobów bibliotecznych.
W podsumowaniu autorzy artykułu formułują rekomendacje dotyczące
stosowania efektywnych i skutecznych mechanizmów wyszukiwania informacji
potrzebnych do napisania pracy dyplomowej na odpowiednio wysokim poziomie
merytorycznym.
Słowa klucze: praca dyplomowa, licencjat, praca magisterska, informacja,
wyszukiwanie informacji
Summary
The article presents the important parts of the test report on the types of sources
which date back to the students and the mechanisms needed to search the content
of a thesis. Were exposed mechanisms search of relevant and useful information
through the use of ICT systems. Presented a synthetic overview of the most popular
computer applications supporting graduate student in the exploration of library
resources.
In conclusion, the authors of the article formulate several recommendations
concerning the use of efficient and effective mechanisms to search for information
needed to write a thesis at a sufficiently high professional level.
Key words: thesis bachelor, licentiate, holder of university degree, information,
search for information
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Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Magdalena GIERS
Wyższa Szkoła Bankowa
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA A OPTYMIZM I PODEJMOWANIE ZACHOWAŃ
RYZYKOWNYCH WŚRÓD STUDENTÓW
Poczucie bezpieczeństwa, zdaniem Maslowa1 należy do pierwotnych
i podstawowych potrzeb psychicznych. Zaspokojenie tej potrzeby warunkuje
normalne funkcjonowanie i rozwój psychiczny. Na etapie wczesnego dzieciństwa
zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa uzależnione jest od tego, w jakim stopniu
świat, w którym dziecko żyje, jest dla niego stabilny, uporządkowany
i zorganizowany. Wśród pozostałych determinantów wymienić można poczucie
życzliwej afirmacji dziecka ze strony innych i bycie przez nich rozumianym, poczucie
wpływu na bieg wydarzeń tak, aby nie były one przypadkowe i chaotyczne oraz
globalne spostrzeganie świata jako godnego zaufania, na który można liczyć
pomimo jego zmienności.
Maslow2 uważał poczucie bezpieczeństwa za jeden z najbardziej znaczących
czynników zdrowia psychicznego, a zwłaszcza dla jego jakości. W ujęciu
normatywnym jakość życia jest rozumiana jako poziom zaspokojenia podstawowych
potrzeb człowieka. Uznaje się tutaj życie człowieka za tym bardziej szczęśliwe
i przynoszące satysfakcję, im bardziej jest ono zbliżone do obiektywnego modelu
idealnej egzystencji. Model ten wynika z przyjętych norm społecznych, koncepcji
filozoficznych i psychologicznych. Podstaw teoretycznych dla tego podejścia
Rostowska3 szuka właśnie w klasycznej teorii potrzeb Maslowa, który wyróżnił
motywację braku (niedoboru) oraz motywację wzrostu jako główne siły napędowe
ludzkiego działania. Opisał on również zasadę uporządkowania potrzeb oraz
związaną z nią zasadę postępu (progresu), zgodnie z którą najpierw muszą być
zaspokojone fizjologiczne potrzeby, następnie potrzeby społeczne, a na końcu
potrzeby psychologiczne. Podstawowym, koniecznym, chociaż tylko wstępnym
czynnikiem zadowolenia z życia jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych: snu,
seksualnych, jedzenia, picia, wypoczynku, unikania bólu, choroby, schronienia
przed zimnem, gorącem, niebezpieczeństwem. Po zaspokojeniu potrzeb
fizjologicznych aktywizowane są potrzeby bezpieczeństwa i ochrony, które odnoszą
się do poczucia posiadania bezpiecznych warunków egzystencji, zabezpieczenia
przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, stałości zatrudnienia i godziwych
warunków życia. Potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa są traktowane jako
potrzeby niższego rzędu i mogą być zaspokajane przez różne czynniki pochodzenia
zewnętrznego w przeciwieństwie do potrzeb wyższego rzędu, które są zaspokajane
wewnętrznie i są uzależnione od wewnętrznych, subiektywnych oraz indywidualnych
dyspozycji, oczekiwań, postaw, wartości, nastawień. Do potrzeb wyższych Maslow
zalicza potrzeby społeczne, czyli afiliacji, akceptacji oraz uczucia, miłości (poziom
Z. Uchnast,Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa (w:) Januszewski (red.): Wykłady z psychologii
w KUL. Lublin 1990, 95
2
Ibidem, 97
3
T.Rostowska, Małżenstwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków 2009, 28-31
1
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trzeci). Czwarty poziom obejmuje potrzeby uznania – przez siebie samego oraz
innych. Poziom ten wiąże się z silnym pragnieniem odnoszenia sukcesu, osobistego
prestiżu i uznania przez innych. Na kolejnym poziomie (piątym) pojawiają się
potrzeby poznawcze, dotyczące wiedzy, poznania oraz rozumienia. Wiedza
rozumiana jest tutaj jako mądrość, umożliwiająca głębsze rozumienie i ujmowanie
w sposób bardziej syntetyczny prawidłowości otaczającego świata fizycznego
i społecznego. Na szóstym poziomie pojawiają się potrzeby estetyczne: piękna,
symetrii, harmonii a także dobra. Ich zaspokojenie stanowi dodatkowy, znaczący
wymiar doświadczanego zadowolenia, radości i wysokiej jakości życia. Dopiero po
zaspokojeniu wszystkich potrzeb usytuowanych na poziomach niższych występuje
potrzeba ostatecznej samoaktualizacji – samospełnienia, wzrostu i wykorzystania
w najpełniejszy sposób swoich zdolności. Pojawia się tutaj miłość istnienia (love of
being) w przeciwieństwie do miłości braku (love of deficiency). Jest to miłość
bezinteresowna, ofiarna, wspierająca, nastawiona w pełni na dawanie. Miłość ta,
w ujęciu psychologii humanistycznej, wieńczy oraz integruje cały proces wzrostu
i rozwoju samoaktualizacji jednostki. Jak zwraca uwagę Rostowska4 osiąganie tego
najwyższego czy ostatecznego poziomu samoaktualizacji nie jest zjawiskiem
powszechnym, ale możliwym. Jednostki takie można spotkać w różnego rodzaju
instytucjach (szczególnie o charakterze pomocowym), małżeństwie, rodzinie. Są to
osoby bardzo cenne dla społeczeństwa, dla ludzkości, gdyż w swojej dziedzinie
w sposób maksymalnie twórczy starają się wykorzystać posiadane możliwości
i zdolności.
W sytuacji, kiedy potrzeba bezpieczeństwa nie zostanie zaspokojona w sposób
adekwatny w okresie dzieciństwa, czyli tak, aby mogły rozwinąć się potrzeby
wyższe, zdaniem Maslowa5 kształtuje się wówczas specyficzny syndrom zaburzonej
potrzeby poczucia bezpieczeństwa z jednoczesnym zablokowaniem możliwości
rozwojowych danej osoby. Dominującym celem życiowym staje się wówczas troska
o zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i może to wyrażać się w ciągłym
zabezpieczaniu status quo i kurczowym trzymaniu się przeszłości. 6 Osoba taka
podatna jest na przeżywanie lęku przed jakimkolwiek ryzykiem, niezależnością
i wolnością.7 Maslow8 w podręczniku do Kwestionariusza S-I (Security-Insecurity
Inventory) w sposób syntetyczny ujmuje syndrom zaburzonej potrzeby poczucia
bezpieczeństwa, wymieniając jej przejawy:
1. Poczucie braku akceptacji, bycia odrzuconym, niekochanym, traktowanym
z chłodem i bez uczuć życzliwości, bycia pogardzanym, nienawidzonym;
2. Poczucie izolacji, wyobcowania, samotności, poczucia wyodrębniania się,
jednostkowości;
3. Stałe poczucie niepokoju, zagrożenia i możliwości niebezpieczeństwa;
4. Spostrzeganie świata i życia ogólnie jako czegoś niebezpiecznego,
wrogiego czy wymagającego, w którym rządzi prawo dżungli – jeden jest
przeciwko drugiemu, pożera się lub jest się pożartym;

4

Ibidem,32
Z. Uchnast, Metoda pomiaru poczucia…, op.cit., 95
6
A. Maslow, Teoria i hierarhia potrzeb (w:) Reykowski (red.): Problemy osobowości i motywacji
w psychologii amerykańskiej. Warszawa 1964, 141
7
A. Maslow, The psychology of science. A reconnaissance. Chicago 1966, 33
8
Z. Uchnast, Metoda pomiaru poczucia…, op.cit., 96
5
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5. Spostrzeganie innych jako istoty z natury złe, złośliwe i egoistyczne, jako
niebezpieczne, przesądne i nienawistne;
6. Poczucie braku zaufania, niechęci i zazdrości względem innych, dużo
wrogości, przesądów i nienawiści;
7. Pesymistyczne nastawienie, przewidywanie tego, co najgorsze;
8. Skłonność do poczucia niezadowolenia i zawiedzenia, czucie się
nieszczęśliwym i pokrzywdzonym;
9. Poczucie napięcia, pobudzenia i stanu konfliktu, co przejawiać się może
w ogólnej „nerwowości”, zmęczeniu, drażliwości, rozstroju żołądka
i w innych psychosomatycznych zaburzeniach, w emocjonalnej zmienności,
poczuciu niepewności, braku spójności i złych snach;
10. Tendencja do kompulsywnego analizowania swych przeżyć i odczuć;
11. Poczucie zniechęcenia, poczucia winy, wstydu, grzeszności, tendencje
suicydalne, brak odwagi;
12. Zaburzenia w zakresie oceny samego siebie, np. dążenie do zdobycia mocy
lub pozycji społecznej, przesadne ambicje, agresywność, pogoń za
pieniędzmi, materialnymi dobrami, za uznaniem, sławą, zazdrość lub
przypisywanie sobie nadzwyczajnych kompetencji lub/i przeciwstawne
tendencje masochistyczne, nadmierna zależność, kompulsywna uległość,
poczucie niższości, słabości, bezradności;
13. Stała potrzeba zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, neurotyczne
tendencje do postaw obronnych, ucieczki, ciągłego poprawiania, skłonności
do zachowań psychotycznych;
14. Tendencje
do
zachowań
samolubnych,
egocentrycznych,
indywidualistycznych.
W Kwestionariuszu S-I podany jest również opis paralelnych symptomów
poczucia bezpieczeństwa:
1. Poczucie bycia lubianym, akceptowanym, traktowanym serdecznie;
2. Poczucie przynależności, bycia w świecie jak u siebie, bycia na własnym
miejscu, zajmowanie swego miejsca w grupie;
3. Poczucie bezpieczeństwa, rzadkie czucie się zagrożonym, zalęknionym;
4. Spostrzeganie świata i życia jako czegoś przyjemnego, przyjacielskiego,
życzliwego i serdecznego;
5. Spostrzeganie innych jako istoty z natury dobre, miłe, przyjacielskie,
życzliwe i serdeczne;
6. Uczucie przyjaźni i zaufania do innych, mało wrogości a raczej tolerancja
w stosunku do innych, spontaniczne wyrazy serdeczności;
7. Optymistyczne nastawienie, przewidywanie pomyślnych wydarzeń;
8. Poczucie zadowolenia i osobistego szczęścia;
9. Poczucie wyciszenia i spokoju, relaksu, bezkonfliktowości, emocjonalnej
stabilności;
10. Spontaniczność w funkcjonowaniu, zdolność do ukierunkowania się na świat
i innych niż na siebie, na własne „ja”;
11. Akceptacja siebie, tolerancja dla różnych jego przejawów, akceptacja
własnej impulsywności;
12. Pragnienie siły i kompetencji raczej w rozwiązywaniu problemów niż
w okazywaniu wyższości w stosunku do innych, zasadna ocena siebie,
poczucie siły, odwaga;
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13. Względny brak neurotycznych czy psychotycznych zachowań, realistyczne
radzenie sobie w życiu;
14. „Społeczne zainteresowania” (w sensie Adlerowskim), gotowość do
współpracy, zainteresowanie innymi, sympatia.
Obok poczucia bezpieczeństwa znaczącym czynnikiem zdrowia psychicznego,
jego jakości jest optymizm (por. Csikszentmihalyi 9). Według Stacha10 optymizm
można zdefiniować jako ogólną, względnie stałą tendencję do spostrzegania,
wyjaśniania i oceniania świata i zjawisk w nim zachodzących w kategoriach raczej
pozytywnych niż negatywnych oraz względnie trwałą skłonność do oczekiwania
przyszłych wydarzeń, szczególnie związanych z podmiotem, jako raczej dla niego
pomyślnych niż niepomyślnych. Zdaniem Czapińskiego 11 optymizm jest wyrazem
funkcjonowania inklinacji pozytywnej, czyli powszechnej tendencji do akcentowania,
w ocenach i nastrojach pozytywnych aspektów rzeczywistości. Dla antroploga
Tigera12 optymizm to zaś nastrój lub/ i postawa związana z oczekiwaniami
i przewidywaniami dotyczącymi społecznej i materialnej przyszłości, które
oceniający spostrzega jako społecznie pożądane, dla siebie korzystne i przyjemne.
Poziom optymizmu związanego ogólnie ze światem i zjawiskami w nim
występującymi, może wpływać na nastrój, który jest rozumiany jako swoiste tło
emocjonalne, niekoniecznie związane przyczynowo-skutkowo z konkretnymi
obiektami lub wydarzeniami. Globalna ocena świata lub poszczególnych jego
elementów (np. ludzi) w kategoriach pozytywnych, przyczynia się do odczuwania
dobrego nastroju lub ugruntowuje już odczuwany dobry nastrój (Stach 13). Dobry zaś
nastrój ułatwia, a nawet prawdopodobnie mobilizuje do różnorodnych działań, zły
nastrój oddziałuje przeciwnie (Petersen 14). Poza pozytywnymi, adaptacyjnomotywacyjnymi aspektami optymizmu, może on przyczyniać się również do
pewnych zagrożeń. Według Stacha15 jest to takie natężenie optymizmu, które
w literaturze jest określane mianem optymizmu nierealistycznego. Jego nadmiar
może powodować podejmowanie decyzji i wykonywanie działań, których pomyślne
zakończenie jest bardzo mało prawdopodobne. A stąd już krok do zachowań
ryzykowanych.
W obszarze psychologii spotykamy różne definicje ryzyka. Według Ratajczak16
można je podzielić na trzy rodzaje:
1. W pierwszej z grup definicji ryzyko utożsamiane jest z niepewnością
własnego działania, gdy pojawiają się czynniki losowe lub własne
ograniczenia poznawcze, np. niezdolność do prognozowania, nieznajomość
reguł diagnozowania sytuacji, groźba nieznanych strat, których natura jest
nieznana z czym związane są metody ich szacowania.
2. Drugi rodzaj definicji obejmuje ryzyko jako wynik świadomie podjętej decyzji
o potencjalnej stracie lub szkodzie. W tym procesie dochodzi do
poznawczego bilansowania korzyści lub strat własnego działania.
R. Stach, Kwestionariusz do badania optymizmu. Kraków 2002, 8
R. Stach, Kwestionariusz do badania optymizmu. Kraków 2002, 7
11
Ibidem, 7
12
Ibidem, 7
13
Ibidem, 8
14
Ibidem, 8
15
R. Stach, Kwestionariusz do badania…, op.cit., 8
16
Z. Ratajczak, Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka. Źródła i konsekwencje (w:) Studenski (red.):
Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Katowice 2004, 14
9
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3. W trzeciej grupie definicji zawarte jest założenie, że ryzyko jest
podejmowanym przez człowieka działaniem o nieznanym, niepewnym lub
problematycznym wyniku, które naraża człowieka na niebezpieczeństwo,
szkodę lub stratę.
Makarowski17 podkreśla, że ryzyko różni się od niebezpieczeństwa tym, że
niebezpieczeństwo oznacza określone zagrożenie. Badacze starają się również
określić psychologiczny „profil ryzykanta”. Do cech wspólnych posiadanych przez
osoby podejmujące ryzyko należą: podzielność uwagi, zdolność do intensywnej
koncentracji uwagi, skuteczne reagowanie na wiele współwystępujących bodźców,
zapamiętywanie złożonego materiału, oryginalność oraz innowacyjność
(Porczyńska18). Osoby poszukujące ryzykownych sytuacji potrafią sprawnie
funkcjonować w sytuacji wysokiego obciążenia stymulacyjnego i nie stanowi to dla
nich źródła leku czy niepokoju. Breivik 19 wskazuje na istnienie pozytywnej korelacji
pomiędzy skalą psychotyzmu Eysencka a skalą poszukiwania doznań Zuckermana
oraz angażowaniem się w niebezpieczne sporty. Do innych cech wpływających na
optymalne radzenie sobie z sytuacją ryzyka należą niski poziom lęku jako cechy oraz
twardość Badania przeprowadzone w grupie polarników, ratowników górskich
i alpinistów wykazały, że osoby uzyskujące wysokie wyniki w skali twardości są
bardziej odporne na stres zawodowy, w porównaniu z osobami o niskim natężeniu
tej cechy (Glenc20).
Franken21 podejmuje próbę określenia przyczyn zachowań ryzykownych.
Twierdzi, że osoby, które podejmują czynności wysoce ryzykowne (np skoki
spadochronowe), wywołujące doznania hedoniczne, mają więcej objawów
anhedonicznych niż osoby, które nie uprawiają ekstremalnego sportu i preferują
mniej ryzykowne czynności. Można tutaj przywołać porównanie skoków
spadochronowych do zachowań uzależniających. Częste doświadczanie
naturalnego odurzenia może skutkować niższym punktem ustawienia
hedonicznego, co z kolei przyczynia się do zaostrzenia przejawów anhedonii. Tak
więc spadochroniarze narażeni są na nadmierne doświadczenia hedoniczne, co
skutkuje zaniżeniem progu hedonicznego. Powoduje to, że mniej radości sprawiają
im normalne, codzienne, zwykłe czynności. Do koncepcji Frankena nawiązuje model
ryzyka instrumentalnego i stymulującego Zaleśkiewicza. 22 Autor ten uważa, że
podejmowanie ryzyka może być w dwojaki sposób umotywowane: 1.
przyjemnościowo (ryzyko stymulujące), 2. podejmowane w celu osiągnięcia jakiegoś
ważnego celu (ryzyko instrumentalne). W przypadku ryzyka stymulującego dominuje
emocjonalny system przetwarzania informacji. Tutaj chęć doznania pozytywnych
emocji decyduje o podjęciu ryzyka. Przykładem zachowań ryzykownych
nastawionych na doznawanie przyjemnego pobudzenia może być seks, zażywanie
narkotyków, sporty ekstremalne. Rodzaj ryzyka z tym związany służy wywołaniu
17

R. Makarowski, Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym. Warszawa 2010, 15
A. Porczyńska, Tendencja do podejmowania ryzyka a doświadczanie szczęścia (w:) Studenski (red.):
Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa 2006, 151
19
G. Breivik, W. Roth, Personality, psychological states and heart rate in novice and expert parachutists
(w:) ”Personality and Individual Differences”. 1998, 25
20
M. Glenc, Skłonność do podejmowania ryzyka, czyli psychologiczna charakterystyka ryzykantów
(w:) Studenski (red.) Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa 2006, 217
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I. Franken, C. Zijlstra, P. Muris, Czy satysfakcja wywołana niefarmakologicznie ma związek
z anhedonią? (w:) ”Postępy w Neuro-Psychofarmakologii oraz Psychiatriii biologicznej”. 2006, 30
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silnego pobudzenia organizmu, potocznie zwanego „dreszczykiem emocji”.
Podejmowanie ryzyka stymulacyjnego charakteryzuje się impulsywnością i niskim
poziomem samokontroli i nie jest poprzedzone analizą możliwych strat. W drugim
rodzaju ryzyka, ryzyku instrumentalnym nie ma miejsca dla emocji i przyjemności.
Jest ono podejmowane wtedy, kiedy jednostka chce osiągnąć zamierzony cel.
Ryzyko jest traktowane jako narzędzie w drodze do celu, na której brakuje działań
spontanicznych, a podejmowanie działań ryzykownych jest często efektem zimnej
kalkulacji. W sytuacji podejmowania ryzyka instrumentalnego osoba koncentruje się
na ewentualnych stratach, a za cel stawia sobie osiągnięcie pozytywnego rezultatu.
Należy podkreślić, iż ludzi mogą charakteryzować różne zachowania ryzykowne
w różnych dziedzinach życia.
Badania własne
Podjęte badania miały na celu określenie związku pomiędzy poczuciem
bezpieczeństwa a optymizmem i tendencją do podejmowania zachowań
ryzykownych. Badania przeprowadzono w grupie 142 studentów gdańskich uczelni:
Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa. W skład badanej grupy wchodziło 43 mężczyzn i 99 kobiet.
Statystyki opisowe badanej grupy podają średnią wieku 23, 14, a odchylenie
standardowe wynosi 5,7. Przedział wieku badanych mieści się w zakresie 19-53 lat.
Zastosowano następujące metody badawcze:1.Kwestionariusz Poczucia
Bezpieczeństwa (KPB) Uchnasta, 2. Kwestionariusz do badania optymizmu Stacha
oraz 3. Wieloczynnikową skalę zachowań ryzykownych (WSZR) Studenskiego.
Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa Uchnasta 23 składa się z 30 pytań
wyodrębnionych z 75-cio pytaniowej wersji Kwestionariusza S-I Maslowa.
Wydzielone zostały w KPB trzy podskale: 1.Poczucie bliskości (poczucie bliskości
z innymi, ze światem, poczucie zadomowienia lub poczucie wyodrębnienia się,
wyobcowania, izolacji), 2.Poczucie stabilności (poczucie stabilności, ładu
i uporządkowania lub poczucie chwiejności, przypadkowości, chaotyczności,
niepokoju), 3.Poczucie zaufania do siebie (poczucie zaufania do siebie, afirmacji
siebie lub poczucie niepewności, onieśmielenia, niższości). Zdaniem Maslowa 24
osoby z niskim wynikiem w skali poczucia bezpieczeństwa i niskim w samoocenie
są osobami, które przejawiać mogą szczególnie wyraźne tendencje neurotyczne,
tendencje do zachowań biernych i schizoidalnych. Natomiast osoby z niskimi
wynikami w poczuciu bezpieczeństwa i wysokimi w zakresie samooceny dążą do
kompensacji poprzez zachowania agresywne i władcze. Osoby, które nie uzyskują
niskich wyników w obszarze poczucia bezpieczeństwa, a ujawniają symptomy
neurotyczności potrzebują raczej krótkotrwałego poradnictwa. Natomiast osoby
uzyskujące niskie wyniki w poczuciu bezpieczeństwa i zgłaszające się po poradę
zazwyczaj potrzebują głębokiej i wieloetapowej psychoterapii.
Stach25 w swoim Kwestionariuszu do badania optymizmu wyróżnił dwa
podstawowe rodzaje optymizmu: 1.optymizm esencjalny lub metafizyczny, który
obejmuje przekonania i oceny dotyczące „natury” świata lub ważnych jego
składowych, 2. optymizm sprawczy, który sprowadza się do przekonania i/ lub wiary,

Z. Uchnast,Metoda pomiaru poczucia…, op.cit., 98-107
Ibidem, 107
25
R. Stach, Kwestionariusz do badania optymizmu. Kraków 2002, 1-40
23
24
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że przyszłe konkretne i jednostkowe wydarzenia będą dla osoby raczej pomyślne
niż niepomyślne, a jednocześnie wskazuje, gdzie leży tego przyczyna.
W optymizmie esencjalnym wyróżniono dwie odmiany: 1.esencjalny aktualny, który
dotyczy ocen i przekonań wobec świata w jego aktualnej postaci, 2.esencjalny
antycypacyjny (przewidywany, przyszłościowy) wyrażający się w przekonaniach
i/lub wierze, że świat i ważne jego składniki w przyszłości będą raczej pozytywne niż
negatywne. Przy konstruowaniu kwestionariusza pominięto optymizm esencjalny
odwołujący się do przeszłości jako mniej ważny. W optymizmie sprawczym
wyodrębniono trzy składowe 1.sprawczy osobisty – przyszłe wydarzenia będą
pomyślne dla osoby dzięki jej cechom, umiejętnościom i staraniom, 2.sprawczy
społeczny – pomyślność osoby w przyszłości będzie wynikała z działań, starań
i pomocy innych ludzi. Mogą być to osoby z bliskiego kręgu społecznego (członkowie
rodziny, przyjaciele bądź znajomi) lub instytucje społeczne (rząd, ministerstwo, rady
samorządowe), 3.sprawczy mistyczno-okazjonalny – przekonanie lub/i wiara w to,
że pomyślność osoby w przyszłości będzie wynikiem działania sił nadprzyrodzonych
opatrzności, wygranej na loterii, tzw. szczęścia). W wyniku szeregu modyfikacji
powstał kwestionariusz umożliwiający ustalenie ogólnego poziomu optymizmu,
w którym wyróżnić można: a. skalę optymizmu esencjalnego, b. skalę optymizmu
sprawczego z dwiema podskalami (sprawczym osobistym i sprawczym
społecznym). Pięć pozycji kwestionariusza w zakresie optymizmu sprawczego
odnosi się do optymizmu mistyczno-okazjonalnego, ale wyniki analiz statystycznych
nie pozwoliły na wyodrębnienie ich jako zwartej podskali. Poszczególne pozycje
kwestionariusza stanowią zwarty opis różnorodnych wydarzeń, problemów,
z którymi zmaga się ludzkość, a także opis zwyczajnych sytuacji życiowych. Pod
każdym z takich opisów umieszczono cztery możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby
badanej jest wybór jednej z nich, która jest jej zdaniem najbardziej prawdopodobna,
jest najbliższa jej sposobowi myślenia, przekonaniom lub wierze. Dwie odpowiedzi
sugerują postawę optymistyczną, jedna obojętną a jedna postawę pesymistyczną.
Trzecią metodą jaką posłużono się w badaniu była Wieloczynnikowa Skala
Zachowań Ryzykownych (WSZR) Studenskiego. 26 Kwestionariusz ten służy do
pomiaru rodzaju podejmowanych zachowań ryzykownych. Zawiera cztery skale:
ryzyko fizyczne, ryzyko społeczne, ryzyko etyczne i ryzyko finansowe.1.Ryzyko
fizyczne utożsamiane jest z możliwą utratą zdrowia lub życia, 2.ryzyko społeczne
związane jest z możliwością utraty pozycji społecznej, autorytetu, 3.ryzyko etyczne
odnosi się do zachowań, których konsekwencją jest spadek samooceny,
odczuwanie dyskomfortu wskutek moralnego niepokoju oraz poczucie winy,
4.ryzyko finansowe związane jest z utratą bądź możliwością utraty zasobów
materialnych. Odpowiedzi dotyczące 64 pozycji kwestionariusza zaznaczane są na
pięciostopniowej skali Likerta. Suma poszczególnych wyników wszystkich skal
stanowi ogólny wskaźnik skłonności do ryzyka.
Wyniki uzyskane w skali poczucia bliskości, zarówno u mężczyzn (x=7,88,
odch.stand.= 2,62) i kobiet (x=7,43, odch.stand.=2,40) wskazują na przeciętne
nasilenie tej cechy. Różnica między tymi grupami okazała się być nieistotna
statystyczne (t=0,99; p=0,32).Również w skali poczucia stabilności badani
mężczyźni (x= 5,95, odch.stand.=2,75) i kobiety (x=4,42, odch.stand.=2,41)
osiągnęli wyniki przeciętne. Jednakże różnica pomiędzy ich wynikami okazała się
26

R. Studenski, Wieloczynnikowa skala zachowań ryzykownych (WSZR). Katowice 2006, 1-13
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być istotna statystycznie (t=3.3;p=0,01). Przeciętne wyniki osiągnęli mężczyźni
(x=7,86, odch.stand.=2,84) i kobiety (x=6,05;odch.stand.=2,99) w skali poczucia
zaufania. Różnice między kobietami i mężczyznami była istotna statystycznie
(t=3,34;p=0,01).
W toku dalszej analizy zebranego materiału badawczego zajęto się
obserwowaniem
związku
poczucia
bezpieczeństwa
(jego
przejawów)
z poszczególnymi rodzajami zachowań ryzykownych podejmowanych przez
studentów. Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że
wszystkie wymiary poczucia bezpieczeństwa korelują negatywnie z ryzykiem
etycznym: poczucie bliskości (r=-0,262;p=0,02), poczucie stabilności (r=-0,4;
p=0,000), poczucie zaufania (r=-0,204; p=0,01).Dowiedziono także, że poczucie
zaufania koreluje pozytywnie z podejmowaniem ryzyka fizycznego (r=0,214; p=0,01)
i finansowego (r=0,23; p=0,006).
Kolejnym krokiem w postępowaniu badawczym było określenie związków
pomiędzy poszczególnymi obszarami poczucia bezpieczeństwa a przejawami
optymizmu. Dowiedziono, że poszczególne podskale skali poczucia bezpieczeństwa
korelują pozytywnie ze wszystkimi rodzajami zachowań optymistycznych:
1. Poczucie bliskości koreluje pozytywnie z optymizmem:
a. esencjonalnym (r=0,401; p=0,000);
b. sprawczym osobistym (r=0,430; p=0,000);
c. sprawczym społecznym (r=0,348; p=0,000);
d. sprawczym ogólnym (r=0,470; p=0,000);
e. ogólnym (r=0,493; p=0,000).
2. Poczucie stabilności koreluje pozytywnie z optymizmem:
a. esencjonalnym (r=0,393; p=0,000);
b. sprawczym osobistym (r=0,380; p=0,000);
c. sprawczym społecznym (r=0,228; p=0,007);
d. sprawczym ogólnym (r=0,409; p=0,000);
e. ogólnym (r=0,425, p=0,000).
3. Poczucie zaufania koreluje pozytywnie z:
a. esencjonalnym (r-0,277; p=0,001);
b. sprawczym osobistym (r=0,463; p=0,000);
c. sprawczym społecznym (r=0,202; p=0,017);
d. sprawczym ogólnym (r=0,401;p=0,000);
e. ogólnym (r=0,389; p=0,000).
Podsumowanie
Przeprowadzone badania dowiodły, że w zakresie poczucia bezpieczeństwa
występują pewne istotne różnice pomiędzy badanymi studentami i studentkami.
Studenci uzyskali wyższe wyniki niż studentki w skali poczucia stabilności i poczucia
zaufania. Badanych mężczyzn cechowało większe poczucie ładu i uporządkowania
oraz zaufania do siebie i afirmacji siebie. Należy nadmienić, że zarówno studentów
jak i studentki charakteryzowały wyniki przeciętne w tych obszarach poczucia
bezpieczeństwa. Natomiast w skali poczucia bliskości nie odnotowano istotnych
różnic pomiędzy studentami i studentkami. Badanych w podobnym, przeciętnym
stopniu cechowało poczucie bliskości, które przejawiało się poczuciem bliskości
z innymi, poczuciem bliskości ze światem, poczuciem zadomowienia.
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W toku dalszej analizy materiału badawczego dowiedziono, że wszystkie
wymiary poczucia bezpieczeństwa (poczucie stabilności, zaufania i bliskości)
negatywnie korelują z ryzykiem etycznym. Tak więc, im wyższe poczucie
bezpieczeństwa tym mniejsza tendencja do podejmowania zachowań, których
konsekwencją jest spadek samooceny, odczuwania dyskomfortu wskutek
moralnego niepokoju lub poczucia winy. Zaobserwowano ponadto, że jeden
z obszarów poczucia bezpieczeństwa, poczucie zaufania, koreluje pozytywnie
z podejmowaniem ryzyka fizycznego i finansowego. Badania ponadto ukazały, że
poszczególne podskale skali poczucia bezpieczeństwa korelują pozytywnie
ze wszystkimi rodzajami zachowań optymistycznych. Dowiedziono, że im wyższy
poziom poczucia stabilności, zaufania i bliskości tym większa tendencja do
wyrażania przekonań, że świat i ważne jego składniki w przyszłości będą raczej
pozytywne niż negatywne, że przyszłe wydarzenia będą pomyślne dla osoby dzięki
jej cechom, umiejętnościom i staraniom i że pomyślność osoby w przyszłości będzie
także wynikała z działań, starań i pomocy innych ludzi.
Streszczenie
Podjęte badania miały na celu określenie związku pomiędzy poczuciem
bezpieczeństwa a optymizmem i tendencją do podejmowania zachowań
ryzykownych wśród studentów. Badanych mężczyzn cechowało większe poczucie
ładu i uporządkowania oraz zaufania do siebie i afirmacji siebie. Dowiedziono, że
wszystkie wymiary poczucia bezpieczeństwa (poczucie stabilności, zaufania
i bliskości) negatywnie korelują z ryzykiem etycznym. Zaobserwowano ponadto,
ze jeden z obszarów poczucia bezpieczeństwa, poczucie zaufania, koreluje
pozytywnie z podejmowaniem ryzyka fizycznego i finansowego. Badania ponadto
ukazały, że poszczególne podskale skali poczucia bezpieczeństwa korelują
pozytywnie ze wszystkimi rodzajami zachowań optymistycznych.
Słowa klucze: poczucie bezpieczeństwa, optymizm,zachowania ryzykowne,
studenci
Summary
Undertaken examinations were aimed at determining the connection between
the sense of security and the optimism and with tendency of undertaking risky
behaviours amongst students. A greater sense of order, systematizing and the
confidence in oneself and affirmation of oneself characterised examined men. They
proved, that all dimensions of the sense of security (feeling the stability, confidences
and closenesses) negatively are correlating with the ethical risk. They observed
moreover, around one of areas of the sense of security, feeling the confidence, is
correlating positively with taking the physical and financial risk. Examinations
moreover showed, that individual subscales of the scale of the sense of security
were correlating positively with all types of optimistic behaviours.
Key words: sense of security, optimism, risky behaviours, students
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ORIENTACJA POZYTYWNA A SIŁY EGO
Wstęp
Przez wiele lat psychologia zajmowała się problemami i zaburzeniami
w funkcjonowaniu człowieka. Jednak przyszłością psychologii nie jest umacnianie
tego, co zaburzone, lecz tego, co warte jest umocnienia. 1 Aktualnie w psychologii
zauważa się powrót do problemów sygnalizowany dawniej przez klasyków teorii
osobowości (Allport, Maslow, Rogers). Do kwestii potencjału rozwojowego człowieka
takich jak zdrowie, satysfakcja z życia, poczucie szczęścia. Dynamicznie rozwijająca
się psychologia pozytywna zaowocowała szeregiem koncepcji stanowiących dobre
podstawy do badań nad najbardziej adaptacyjnymi formami psychospołecznego
funkcjonowania i twórczego rozwoju. 2 Jedną z koncepcji rozwijanych w ramach tego
nurtu jest teoria orientacji pozytywnej (dalej OP).
Koncepcja OP, wcześniej rozumiana w kategoriach pozytywnego myślenia,
wyrosła z uogólnienia wyników badań empirycznych nad samooceną, zadowolenia
z życia i optymizmu. Te trzy zmienne w sposób powtarzalny korelowały ze sobą, co
więcej w wynikach analiz czynnikowych tworzyły jeden czynnik. 3 Pozwoliło to na
sformułowanie hipotezy o posiadaniu przez nie wspólnego podłoża warunkującego
ich współzmienność. Badania prowadzone przez zespół Caprary potwierdził
hipotezę o istnieniu ukrytej zmiennej leżącej u podłoża samooceny, zadowolenia
z życia i optymizmu.4 Teoretyczna warstwa OP jest poniekąd odwróceniem
koncepcji depresyjnej triady Becka odnoszącej się do negatywnego myślenia
o sobie, świecie i przyszłości. Wyniki badań wskazują na fakt, iż zmienne tradycyjnie
uznawane jako poznawcze – samoocena, satysfakcja z życia i optymizm – posiadają
wspólne podłoże genetyczne.5 O uwarunkowaniach genetycznych samooceny
świadczą polskie badania wykazujące również jej silny związek ze zmiennymi
temperamentalnymi.6 Ustalenie wspólnego czynnika genetycznego warunkującego
w znacznym stopniu poziom samooceny, satysfakcji z życia i optymizmu należy
M. E. P. Seligman, M. Csikszentmihalyi, Positive psychology (w:) ”American Psychologist”. 2000, 55,
s. 5-14
2
J. Czapiński, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa
2004, s. 55; J. Haidt, Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk 2007,
s. 63; E. Trzebińska, Psychologia pozytywna. Warszawa 2008
3
G. V. Caprara. W kierunku integracji teorii cech i społeczno-poznawczej. Współczesne badania nad
przekonaniem o własnej skuteczności: podejście modułowe (w:) S. Nowosada, B. Żurek (red.): Barwy
Nauki. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki. Lublin 2010, s. 315-335
4
G. V. Caprara, P. Steca. Affective and social self-regulatory efficacy beliefs as determinants of positive
thinking and happiness (w:) „European Psychologist”. 2005, 10, 275-286
5
G. V. Caprara, W kierunku integracji teorii cech i społeczno-poznawczej. Współczesne badania nad
przekonaniem o własnej skuteczności: podejście modułowe, materiały seminarium otwartego, które
odbyło się dnia 16 marca 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 2010
6
K. Lachowicz-Tabaczek, J. Śniecińska. Intrapsychiczne źródła samooceny: znaczenie emocji,
temperamentu i poczucia zdolności do działania (w:) „Czasopismo Psychologiczne”. 2008, 14, s. 229249
1
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uznać za wynik oryginalny i o potencjalnie znaczących implikacjach poznawczych
i aplikacyjnych. Interesującym pytaniem dotyczącym OP jest zakres wyjaśnienia
przystosowania osobistego oraz interepersonalnego, który wyjaśnia. Badania nad
OP potwierdzają hipotezy o związku z optymalnym funkcjonowaniem.7
W ujęciu rozwojowym i psychodynamicznym, odpowiedzią na pytanie o czynniki
dobrostanu psychospołecznego odpowiada Erikson. Twórca koncepcji rozwoju
psychospołecznego zdefiniował po raz pierwszy tożsamość, którą ujął jako
spostrzeganie identyczności i ciągłości własnej osoby mimo upływu czasu oraz
poczucie, że inni ludzie uznają tę jedność osobową i ciągłość jednostki. 8 Według
niego efektem pozytywnie rozwiązanych kryzysów przypadających na kolejne
okresy życia są pojawiające się „siły życiowe” lub „cnoty”. Dziś zapewne
nazwalibyśmy je kompetencjami lub umiejętnościami.9 Formowanie się tożsamości
Erikson nazywa „ewoluującą konfiguracją”, która „stopniowo integruje elementy
konstytucji psychofizycznej, idiosynkratyczne potrzeby libidinalne preferowane
zdolności, znaczące identyfikacje, skuteczne mechanizmy obronne, udane formy
sublimacji i konsekwetnie przyjmowane role. Wszystko to jednak może powstać
jedynie w wyniku wzajemnego dostosowania się możliwości jednostki,
technologicznego obrazu świata oraz religijnych lub politycznych ideologii”. 10
W trakcie powyższego procesu powstają siły ego (dalej SE): nadzieja, wola,
stanowczość, kompetencja, wierność, miłość, troska i mądrość. Ich osiągnięcie jest
dowodem psychospołecznej dojrzałości, dobrego funkcjonowania, jak również braku
obecności psychopatologii.11 Teoria Eriksona znalazła odzwierciedlenie głównie
w praktyce klinicznej i teoretycznych rozważaniach, zaś nie w badaniach
empirycznych. Zarzucany jest jej zbyt wysoki poziom uogólnień, a Eriksonowi,
posługiwanie się metaforami zamiast ścisłego zoperacjonalizaowania swoich
twierdzeń.12 Psychospołeczny Inwentarz Sił Ego (PIES), opracowany na bazie teorii
formpowania tożsamości Eriksona przez Carol A. Markstrom i Sheilę K. Marshall jest
jednym z nielicznych kwestionariuszy do badania SE. Z badań, w których użyto PIES
wynika, że SE pozytywnie korelują z osiągniętą tożsamością, samooceną,
poczuciem wewnętrznej kontroli i empatią.
Pytanie o sposób w jaki OP, która zawiera w sobie potencjalności
przystosowania osobistego i interpersonalnego koresponduje z tożsamością
w ujęciu eriksonowskim, pozwoli na określenie znaczenia SE. Możliwe, że
tożsamość jest kolejną zmienną, u podłoża której leży OP. Wysokie wyniki w obu
zmiennych warunkują adaptacyjne formy psychospołecznego funkcjonowania.
Artkuł przedstawia raport z badań obejmujący wyniki osób w wieku wczesnej
dorosłości i średniej dorosłości (N=200), w celu wykazania różnic rozwojowych
7

G. V. Caprara, G. Alessandri, C. Barbaranelli, Optimal functioning: The contribution of self-efficacy
beliefs to positive orientation (w:) ”Psychotherapy and Psychosomatics”. 2010, 79, s. 267-330
8
E. H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 1997
9
M. Rękosiewicz, W drodze do dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnością. Wielichowo 2012,
s. 17-27
10
E. H. Erikson, Dopełniony cykl życia. Poznań 2002, s.93
11
C. A Markstrom, S. K Marshall, The psychosocial inventory of ego strengths: Examination of theory
and psychometric properties (w:) “Journal of Adolescence”. 2007, 30, s. 63-67
12
J. Kroger, J. E. Marcia, The identity statues: origins, meanings and interpretations (w:) S. J. Schwartz,
K. Luyckx, V. L. Vignoles (red.): Handbookof identity theory and research. New York 2011, s. 31-54;
S. J. Schwartz, The evolution of Eriskonian and Neo-Eriksonian identity theory and research: a review
and integration (w:) “Identity: an International Journal of Theory and Research”. 2001, 1 (1), s. 7-58
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pomiędzy grupami. Badania pozwoliły na ustalenie predyktorów dojrzałej
tożsamości na podstawie składników OP. Uzyskano odpowiedź na pytania
dotyczące siły związku OP i SE, ich wzajemnych odniesień, a także sprawdzono, jak
grupują się poszczególne składniki obu konstruktów.
Problem
Celem badania jest sprawdzenie, czy OP jako ukryta zmienna wyjaśniająca
współzmienność samooceny, zadowolenia z życia i optymizmu potwierdza się
w badaniach polskich. Prawidłowości te znajdują swoje potwierdzenie krajach
Europy Zachodniej i Japonii.13 Jak wskazują dotychczasowe rezultaty badań
prowadzonych w innych krajach, OP wyjaśnia w znacznym stopniu poczucie
szczęścia i optymalne, przystosowawcze funkcjonowanie człowieka.14 Ogólny wynik
SE jest wskaźnikiem dojrzałości psychospołecznej i przystosowania.15 Badania
dotyczące związku OP z miarami SE poszerzą wiedzę na temat istoty tej zmiennej.
Wyniki pozwolą na ustalenie predyktorów OP i SE.
Głównym problemem badawczym jest związek między OP i SE, a także
występowanie różnic w grupach wyróżnionych ze względu na wiek i płeć. Pytanie
dotyczące różnic odwołuje się do wyników badań Markstrom i Marshall oraz
postulatów teorii psychospołecznej dojrzałości. 16
Sformułowane zostały następujące pytania eksploracyjne:
Jaki jest związek pomiędzy OP a SE?
Jakie występują różnice w OP i SE w grupach wydzielonych ze względu na wiek
i płeć?
Czy OP występuje jako czynnik wyjaśniający trzy zmienne: samoocenę,
zadowolenie z życia,optymizm?
Czy model OP można poszerzyć o kolejną zmienną, jaką jest dojrzałość
psychospołeczna?
Zostały sformułowane hipotezy szczegółowe.
Ogólny wynik SE jest wskaźnikiem dojrzałości psychospołecznej
i przystosowania. Podobnie jest z OP, która jest podstawową tendencją do
spostrzegania i wartościowania pozytywnych aspektów życia, przyszłości i samego
siebie.17 Stąd H1.
H1: OP pozytywnie koreluje z SE.
Badania wskazują, że optymizm i nadzieja są ze sobą powiązane, 18 choć należy
je traktować jako kategorie rozłączne.
H2: Występuje związek między optymizmem a nadzieją.
Wynik związku między zadowoleniem z życia i mądrością będzie pozytywny,
ponieważ oba konstrukty odwołują się do poczucia integralności.
H3: Występuje związek między zadowoleniem z życia a mądrością.

13

G. V. Caprara, G. Alessandrii, G. Trommsdorff, T. Heikamp, S. Yamaguchi, F. Suzuki, Positive
orientation across the cultures (w:) “Journal of Cross-Cultural Psychology”. 2012, 43, s. 77-83
14
G. V. Caprara, G. Alessandri, C.,Barbaranelli, Optimal functioning:The contribution of self efficacy
beliefs to positive orientation (w:)”Psychotherapy and Psychosomatics”. 2010, 79, s. 267-330
15
C. A. Markstrom, S. K. Marshall, op. cit, s. 63-67
16
Ibid., s. 63-67
17
G.V. Caprara, W kierunku integracji teorii…, Lublin 2010
18
T. C. Bailey, W. Eng, M. B. Frisch, C. R. Snyder, Hope and optimism as related to life satisfaction.
(w:) ”The Journal of Positive Psychology”. 2007, 2 (3), s. 168-175
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Samoocena stanowi motyw utrzymania własnej wartości, to motyw ego. 19 Zaś
kompetencja jest cnotą, która odnosi się do posiadanych umiejętności i zdolności,
które wpływają na samoocenę.20
H4: Występuje związek między samooceną a kompetencją.
Z badań wynika, że kobiety osiągają wyższe wyniki w skalach miłości i troski. 21
Różnice te związane są z występowaniem silnych kobiecych stereotypów.
H5: Kobiety osiągną wyższe wyniki niż mężczyźni w skalach miłości i troski.
Przewiduje się, że osoby w okresie średniej dorosłości osiągną wyższe wyniki
w stosunku do osób we wczesnej dorosłości. Potwierdziłoby to psychospołeczną
teorię, według której dojrzałość psychospołeczna jak i przystosowanie wzrasta wraz
z wiekiem. Wśród osób w średniej dorosłości nastąpi silniejsza interkorporacja
wcześniej osiągniętych SE. Różnica wyniku w cnocie mądrość nie będzie znacząca,
gdyż obie próbki są zbyt młode by ją osiągnąć. W obu grupach będzie istnieć
potencjalna cnota mądrości, jednak nie będzie na tyle silna by wykazać różnice
w wynikach w wydzielonych podgrupach.
H6: Osoby w okresie średniej dorosłości osiągną wyższe wyniki niż osoby
we wczesnej dorosłości w SE z wyłączeniem mądrości.
Metoda
Grupa badana
Projekt badawczy zakładał 200 osób badanych. Zostały dobrane incydentalnie.
Kryteriami doboru były wiek, płeć i kierunek studiów, w których zostały zachowane
względnie równe proporcje. Liczebność grupy w okresie wczesnej dorosłości byłą
równa 100. Średnia wieku stanowiła 21,75 lat (SD = 1,70), grupa osób w okresie
średniej dorosłości, gdzie średnia wieku stanowi 41,46 lat (SD = 6,65) liczyła 100
osób. Uzyskano 152 zwroty zestawów badawczych. 100 % w grupie wczesnej
dorosłości oraz 53% w grupie średniej dorosłości.
Techniki i procedura
Badania kwestionariuszowe zostały przeprowadzone za pomocą zestawu skal,
które respondenci wypełniali w danej kolejności:
Skala Zadowolenia z Życia (SWLS) Diener, Emmons, Larson i Griffin (The
Satisfaction with Life Scale) służy do pomiaru satysfakcji z życia, która jest wynikiem
porównania obecnej sytuacji z własnymi standardami. Skala składa się z 5
twierdzeń, które respondenci mają ocenić na skali 7-stopniowej skali. Współczynnik
rzetelności waha się w granicach. 81-.86 α Cronbacha= .796
Skala samooceny (SES- The Rosenberg Self-Esteem Scale) bada samoocenę,
która wchodzi w skład koncepcji siebie i jest ogólną oceną własnej osoby. To
narzędzie jednowymiarowe, badające ocenę poziomu samooceny ogólnej
względem Ja. Skala składa się z 10 stwierdzeń. α Cronbacha w zależności od grupy
wiekowej waha się .81-.83;
Skala Orientacji Życiowej (LOT-R) Scheier, Carver, Bridges (Life Orientation
Test) bada uogólnione oczekiwania wobec przyszłości, optymizm dyspozycyjny.

B. Wojciszke, D. Doliński,. Ja i samoocena (w:) J. Strelau, D. Doliński (red.): Psychologia. Podręcznik
akademicki, t. 2: Psychologia ogólna. Gdańsk 2008, s. 316-335
20
J. Reykowski, Współzależność mechanizmów emocjonalnych i poznawczych-regulacyjna rola „pojęcia
własnego ja” (w:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia. Warszawa 1975
21
C. A. Markstrom, S. K. Marshall, op. cit., s. 63-67
19
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Zawiera 10 stwierdzeń, gdzie 6 ma wartość diagnostyczną. Rzetelność wynosi .76
(α Cronbacha);
Psychospołeczny Inwentarz Sił Ego (PIES) Markstrom, Marshall (Psychosocial
Inventory of Ego Strength) składa się z 64 twierdzeń, służy do mierzenia SE. Każda
podskala zawiera osiem twierdzeń. Respondenci odpowiadają na każde z nich na
5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „nie opisuje mnie dobrze”, 5-„dobrze mnie
opisuje”. Każda z podskala zawiera 4 odwrócone stwierdzenia. Autorzy nie podają
wprost co oznacza wynik ogólny, który jest sumą ocen wszystkich twierdzeń.
Z kontekstu wynika, że jest on miarą psychospołecznej dojrzałości i przystosowania.
Trafność zbieżna PIES została sprawdzona przez korelacje z psychospołecznymi
miarami, takimi jak osiągnięta tożsamość, umiejscowienie kontroli, samoocena,
empatyczna troska, sposoby radzenia sobie. Rzetelność została przetestowana za
pomocą α Cronbacha. Spójność wewnętrzna dla podskal i dla wyniku ogólnego jest
akceptowalna: nadzieja, .81; wola, .69; przedsiębiorczość, .71; kompetencja, .77;
wierność sobie, .62; miłość, .60; troska, .83; mądrość, .72; wynik ogólny, .94. SE są
definiowane jako „główne jakości, które zaczynają ożywiać ludzkie tendencje
w kolejnych osiągniętych stadiach”. 22 Stanowią trzon koncepcji Eriksona na temat
psychospołecznej regulacji i poczucia dobrostanu. PIES jest promowany jako miara
psychospołecznej dojrzałości i przystosowania. Na potrzeby projektu, skala została
przetłumaczona z anglojęzycznej wersji w języku na polską. Ostateczna wersja
powstała po uwzględnieniu dwóch tłumaczeń i zgłoszonych poprawek,
a sformułowania zostały dopasowane do polskiej populacji.
Wyniki
Do określenia związku pomiędzy OP i SE, użyto r Pearsona. Do sprawdzenia
różnic w zakresie badanych zmiennych w wydzielonych podgrupach wykorzystano
test t. Rzetelność PIES została sprawdzona za pomocą α Cronbacha. Posłużono się
dodatkowymi statystykami takimi jak analiza regresji krokowej, analiza czynnikowa
i analiza skupień. Dla uzyskania modeli tożsamości i orientacji pozytywnej użyto
analizy ścieżek strukturalnych.
Analiza rzetelności PIES stanowi rozszerzenie badań Markstrom i Marshall
(2007). Zgodność wewnętrzna została sprawdzona za pomocą α Cronbacha dla
wyniku ogólnego jak i podskal PIES. Zgodność wewnętrzna jest akceptowalna.
Poziom alfa dla wyniku ogólnego jest bardzo wysoki, wynosi .93. Bardzo wysoki
wynik w rzetelności uzyskały skale przedsiębiorczości i troski, poziom alfa wynosi
ponad .80. Najniższy poziom alfa uzyskała skala miłości .479. Reszta wyników
mieści się w granicach .661- .740 α Cronbacha.

22

E. H. Erikson, 1965, s.3: za Markstrom, Marshall, 2007
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Tabela nr 1: test t dla zadowolenia z życia, samooceny, optymizmu, wyniku ogólnego
PIES i ośmiu cnót ego pod względem płci

Zadowolenia
z życia

Samoocena
Optymizm
Wynik ogólny
Nadzieja
Wola
Przedsiębiorczość
Kompetencja
Wierność sobie
Miłość
Troska
Mądrość

Mężczyźni
M
SD
21.2
5.7

Wartość t

p<0,05

M
20.7

SD
4.9

.7

--

19.1
15.9
242.8
29.0
29.6
30.6
30.5
30.8
32
31.0
29.2

20.7
15.6
236.6
28.0
28.4
29.2
29.5
31.4
30.7
32.2
27.2

4.4
4.5
26.8
5.2
5.0
5.3
4.5
4.4
4.4
5.2
4.9

-2.2
.4
1.2
1.2
1.4
1.4
1.2
-.7
1.9
-1.4
2.4

.027
---------.017

4.4
4.4
35.0
5.8
5.4
6.0
5.8
4.9
4.4
5.6
5.7

Kobiety

Występowanie różnic w zakresie badanych zmiennych w grupach podzielonych
pod względem wieku i płci sprawdzono za pomocą testu t (poziom istotności .05),
Tabela 1 i 2. W ramach OP mężczyźni posiadają statystycznie wyższą samoocenę
niż kobiety. Mężczyźni uzyskali statystycznie wyższe wyniki w skali mądrość.
Tabela nr 2: test t dla zadowolenia z życia, samooceny, optymizmu, wyniku ogólnego
PIES i ośmiu SE pod względem wieku
Wczesna dorosłość
Zadowolenia
z życia
Samoocena
Optymizm
Wynik ogólny
Nadzieja
Wola
Przedsiębiorczość
Kompetencja
Wierność sobie
Miłość
Troska
Mądrość

Średnia dorosłość

Wartość t

p<0,05

M
20.8

SD
5.2

M
21.3

SD
4.9

-.5

--

20.5
15.5

7.7
4.9

18.9
16.4

3.9
3.4

-2.1
-1.2

.034
--

235.1
27.8
28.2
29.2
29.2
30.4
31.3
31.0
27.9

32.0
5.6
5.1
5.8
5.4
4.8
4.6
5.3
5.4

248.4
29.8
30.6
31.2
31.6
32.4
31.3
32.9
28.7

27.6
5.1
5.2
5.2
4.4
4.1
4.2
5.5
5.5

-2.5
-2.1
-2.7
-2.0
-2.9
-2.5
-0.4
-2.1
-.8

.012
.034
.009
.044
.006
.014
-.039
--

Z badań Caprary wynika, iż OP nasila się wraz z wiekiem. Natomiast badania
Markstrom i Marshall nad SE pokazują, że różnice istotne statystycznie analizowane
pod kątem wieku występują jedynie w skalach wierności sobie i miłości. Kryzys
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psychospołeczny jest silnie związany z wiekiem osoby. Wyniki pokazują, że
w obszarze OP w skali samoocena, badani w średniej dorosłości osiągnęli znacząco
wyższe wyniki niż badani we wczesnej dorosłości. W ramach SE występują różnice
istotne statystycznie w wyniku ogólnym, skali nadziei, woli, przedsiębiorczości,
kompetencji, wierności sobie i trosce. W tych podskalach badani w średniej
dorosłości osiągnęli wyższe wyniki niż osoby we wczesnej dorosłości. Wyniki
zgodne są z teorią psychospołecznego rozwoju Eriksona. Brak różnic dotyczy skal
mądrości i miłości.
Tabela nr 3: całkowita wyjaśniona wariancji

Składowa
(czynnik)
1

Suma kwadratów
ładunków
8.181

% wariancji
32.725

%
skumulowany
32.725

2

1.747

6.988

39.713

3

1.694

6.775

46.488

4

1.454

5.815

52.303

OP w modelu Caprary została ujęta jako jeden czynnik. Dlatego do analizy
korelacji wyznaczono czynnik OP za pomocą analizy czynnikowej. Biorąc pod
uwagę wskaźniki testów Kaisera-Mayera-Olkina i Bartletta, można przyjąć, istnienie
więcej niż jednego czynnika – Tabela 3. Lecz jak wyraźne jest występowanie
jednego czynnika obrazuje wykres osypiska (Rysunek 1). Zaistniałe wyniki
pozwalają przyjąć istnienie czynnika ogólnego – OP.
Rysunek nr 1: wykres osypiska- analiza czynnikowa OP
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Zgodnie z oczekiwaniami – Tabela 4, OP oraz jej składniki pozytywnie korelują
ze wszystkimi SE i wynikiem ogólnym SE. Najsilniej z OP koreluje wynik ogólny
PIES, nadzieja i mądrość. Podobnie jest z zadowoleniem z życia, gdzie najsilniejsze
korelacje występują z wynikiem ogólnym PIES, nadzieją, przedsiębiorczością
i mądrością. Samoocena najsilniej koreluje z wynikiem ogólnym PIES, mądrością
i wolą. Najwyżej z optymizmem koreluje nadzieja. Biorąc pod uwagę podskale PIES,
skala miłości nisko koreluje z OP jak i jej składnikami. Korelacja miłości
z zadowoleniem z życia nie znajduje się na poziomie istotnym. Nadzieja i mądrość
najsilniej korelują z OP i jej składnikami spośród wszystkich skal SE. Patrząc na
składniki OP, zadowolenie z życia jest zmienną, która umiarkowanie koreluje z SE.
Warto zwrócić uwagę na skalę troski, która nisko koreluje nie tylko ze skalami PIES,
ale również z OP i jej składowymi. Jedynie wyniki korelacji troski z pozostałymi
zmiennymi nie znajdują się na poziomie istotności .001.
Tabela nr 4: korelacje pomiędzy SE a OP, zadowoleniem z życia, samooceną
i optymizmem
Siły ego

Nadzieja

Wola

Kompetencja

Wierność sobie

Miłość

Troska

.78**

.73**

.67**

.68**

.60**

.54**

38**

.13

.73**

.47**

.49**

.47**

.49**

.38**

.34**

.13

-.31

.49**

.69**
.65**

.64**
.72**

.67**
.51**

.62**
.58**

.61**
.53**

.53**
.45**

.35**
.42**

.03
.04

.69**
.62**

Mądrość

Wynik ogólny
Orientacja
pozytywna
Zadowolenie
z życia
Samoocena
Optymizm

Przedsiębiorczość

Zmienne

*p<.05; **p< .001

W celu ustalenia predyktorów dojrzałości psychospołecznej na podstawie
składników OP przeprowadzono analizę regresji krokowej. Analizę tę zastosowano
także w odwrotnym kierunku w celu ustalenia modelu, gdzie na podstawie SE będzie
możliwe przewidywanie OP.
Tabela nr 5: przewidywalność OP na podstawie SE
Model
A
B
C
D
A

β
.73
.35
.29
-.12

t
13.07
5.44
3.53
-2.45

R
.73
.78
.80
.81
Predyktory: nadzieja

R2
.53**
.61**
.64*
.65*

F
170.72**
116.44**
87.75**
69.54**
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B
C
D

Predyktory: nadzieja, wola
Predyktory: nadzieja, wola, mądrość
Predyktory: nadzieja, wola, mądrość, troska
Zmienna zależna: orientacja pozytywna

*p<.05; **p< .001

Tabela 5. pokazuje zmienne w podskalach PIES, które tłumaczą występowanie
OP. Do modelu jako zmienne objaśniające weszły nadzieja, wola, mądrość i troska.
Powstały model wyjaśnia 65% wariancji zmienności OP, gdzie najwyższą wartość
ma nadzieja, jedna z najbardziej podstawowych SE.
Tabela nr 6: przewidywalność SE na podstawie składników OP – tabela zbiorcza
Zmienna zależna

predyktory

Model
(kroki
modelu)
B

β

t

R

R2

F

Siły ego

samoocena,
optymizm,

.38

5.80

.76

.57**

101.37**

Nadzieja

optymizm,
samoocena

B

-.34

-5.39

.77

.59**

111.15**

Wola

samoocena,
optymizm

B

.19

2.68

.69

.48*

67.56**

Przedsiębiorczość

samoocena,
optymizm

B

.34

4.75

.68

.46**

64.48**

Kompetencja

samoocena,
optymizm

B

.28

3.75

.65

.42**

54.54**

Wierność sobie

samoocena,
optymizm

B

.22

2.71

.56

.32*

34.60**

Miłość

optymizm

A

.41

5.54

.41

.17**

30.74**

Mądrość

samoocena,
optymizm

B

.33

5.10

.74

.55**

91.40**

*p<.05; **p< .001
Kolejna tabela – Tabela 6. precyzuje jakie zmienne OP są predyktorami
poszczególnych SE, obejmując także wynik ogólny. Zmienne objaśniające to
samoocena, optymizm. Otrzymany model wyjaśnia około 57 % zmienności zmiennej
zależnej SE. Spośród SE, jedynie troska nie jest wyjaśniana na podstawie
składników OP. Pozostałe modele regresji krokowej wskazują na wysoki procent
wyjaśnianych zmiennych wariancji, które wahają się w granicach 17%-59%. Do
żadnego modelu, jako zmienna objaśniająca nie weszła skala zadowolenia z życia.
Za pomocą programu AMOS określono modele strukturalne OP jak i dojrzałości
psychospołecznej na bazie SE. Model OP w ramach aktualnych badań potwierdza
założenia Caprary. Analiza ścieżek strukturalnych wyników PIES pozwoliła na
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wyodrębnienie modelu tożsamości, który prezentuje Rysunek 2. Aby model był
stabilny usunięto dwie cnoty, jakimi są miłość i troska. Przedsiębiorczość jest cnotą,
która ma najwyższy procent wyjaśniania przez czynnik tożsamość – 84%.
Tożsamość wyjaśnia wolę w 71%, wierność sobie w 69%, nadzieję w 66%, mądrość
w 56% i kompetencję w 54%. Wyniki ładunków czynnikowych są zadowalające
i znajdują się na poziomie istotności .001. Największą siłą charakteryzuje się
związek pomiędzy tożsamością i przedsiębiorczością, wynosi .92. Najniższy wynik
ładunku czynnikowego dotyczy związku między tożsamością i kompetencją, wynosi
.73. Dla zwiększenia stabilności modelu zostały skorelowane błędy pomiędzy
mądrością i nadzieją, a także między wolą, przedsiębiorczością i kompetencją.
Tabela 7. przedstawia wskaźniki dopasowania modelu do danych. Wszystkie
współczynniki świadczą o stabilności modelu. Współczynnik Chi2 jest istotny na
poziomie istotności .05, wskaźnik dopasowania GFI znajduje się powyżej .95, tak
samo jak AGFI jak i RFI, zaś RMSA znajduje się poniżej .05. Stąd można stwierdzić,
że istnieje jeden czynnik tożsamość, który wyjaśnia sześć SE, jakimi są nadzieja,
wola, przedsiębiorczość, kompetencja, wierność sobie i mądrość.
Tabela nr 7: model dopasowania – tożsamość
Chi2
2.283

df
5

p>0,05
0.809

GFI
0.995

Rysunek nr 2: model strukturalny tożsamości

AGFI
0.979

RFI
0.990

RMSEA
0.000
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Sprawdzono czy do modelu OP można dołączyć czynnik tożsamość. Stworzony
model prezentuje schemat 2. Niewątpliwie, procent wyjaśnianej zmienności przez
czynniki jak i wskaźniki ładunków czynnikowych są zadowalające. Jednak wskaźniki
dopasowania modelu do danych, które są zawarte w Tabeli 8. są za słabe, by model
był stabilny. Potwierdza to istnienie modelu strukturalnego OP Caprary.
Tabela nr 8: model dopasowania – OP i tożsamość
Chi2
128.586

df
46

p>0,05
0.000

GFI
0.883

AGFI
0.802

Rysunek nr 3: model strukturalny OP i tożsamości

RFI
0.864

RMSEA
0.109
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Dyskusja
Celem badań było ukazanie teoretycznej spójności SE, jako wskaźnika
psychospołecznej dojrzałości. Tezę tę starano się zweryfikować za pomocą oceny
związku SE z OP. Ocena rzetelności PIES przedstawiona za pomocą α Cronbacha
wykazała akceptowalność wyników. Stanowiło to podstawę dalszych wniosków.
Wyniki badań pokazują, że OP jako ukryta zmienna wyjaśnia współzmienność
samooceny, zadowolenia z życia oraz optymizmu. Prawidłowość ta została
potwierdzona.
Hipotezy zostały pozytywnie zweryfikowane. Ciekawe wyniki dotyczą związku
OP z troską i miłością. Są niskie lub nieistotne. Wydaje się, że te cnoty różnią się od
pozostałych tym, że w swym założeniu odwołują się do „innych”. Wyniki te są spójne
z badaniami wcześniejszymi.23 Wskazują, że miłość i troska to cnoty powiązane
z takimi zmiennymi jak empatyczna troska, poszukiwanie społecznego wsparcia czy
przyjmowanie perspektywy innych. Troska jest sposobem okazywania zobowiązań
w stosunku do innych, być może nawet bardziej serdecznym niż miłość. Wymagane
są zdolności przyjmowania perspektywy innych osób. Dlatego też miłość znacząco
koreluje ze składnikami OP. Pozostałe SE, jak i składniki OP zorientowane są na
„ja”, na ocenę swojego życia, siebie, na przekonaniu, że sobie poradzę. OP najsilniej
koreluje z wynikiem ogólnym, nadzieją i mądrością. Nadzieja to najbardziej
podstawowa SE, zaś mądrość integruje w sobie wszystkie pozostałe cnoty.
Odwołując się do teorii Eriksona, te dwie siły mogą być najsilniejszymi predyktorami
dojrzałości i przystosowania. Potwierdzają to również wyniki korelacji.
Weryfikacja hipotez szczegółowych przebiegła pomyślnie. Istnieją badania
potwierdzające, że nadzieja jest bardzo blisko związana z optymizmem.24 Treść
teorii nadziei Snydera wskazuje, że jest złożona z dwóch komponentów,
umiejętności planowania sposobów osiągnięcia celów mimo przeszkód i poczucia
sprawstwa.25 Zarówno teoria Snydera jak i teoria Eriksona pokazują, że nadzieja jest
niezbędnym składnikiem w rozwoju człowieka, który utwierdza w przeświadczeniu,
że świat jest sensowny i uporządkowany. Kształtuje się pod wpływem napotkania
pierwszych przeszkód, które są do przezwyciężenia w osiągnięciu celu. Podobnie
sprawa się ma z optymizmem dyspozycyjnym, który jest ogólnym przekonaniem na
temat życia, mówiąc o tym, że będą się nam przytrafiać raczej dobre niż złe rzeczy. 26
Nawiązując do badań nad genetycznymi uwarunkowaniami optymizmu, można
stwierdzić, że jest on najbardziej podatny na wpływ środowiska. 27 Zatem istnieją
podstawy by wysunąć tezę, że optymizm jak i nadzieja są kształtowane w trakcie
życia człowieka. Szczególnie w okresie niemowlęctwa. 28 Jednocześnie zwraca
uwagę fakt, iż najprawdopodobniej warunkują one dalszy rozwój człowieka. Nie
rozwiązanie konfliktu podstawowa ufność a nieufność powoduje wycofanie, co
uniemożliwia progres.
Hipoteza dotycząca związku zadowolenia z życia z SE jaką jest mądrość
została zweryfikowana. Satysfakcja z życia zakłada pozytywną ocenę swojego
23

C. A. Markstrom, S. K. Marshall, op. cit., 63-67
T. C. Bailey i in., op. cit., s. 168-173
C. R. Snyder, Handbook of Hope. Orlando 2000, s. 125-128
26
A. Czerw, Optymizm. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk 2010
27
G. V. Caprara, G. Alessandrii, G. Trommsdorff, T. Heikamp, S. Yamaguchi, F. Suzuki, Positive
orientation across the cultures (w:) “Journal of Cross-Cultural Psychology”. 2012, 43, s. 77-83
28
E. H. Erikson, Dopełniony cykl życia. Poznań 2002, s. 93
24
25
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życia, poczucie, że nie zmieniłbym nic, gdybym mógł przeżyć życie raz jeszcze.
Erikson mówi, że mądrość powstaje z kryzysu między integralnością i rozpaczą.
Osiągnięcie cnoty mądrości związane jest z poczuciem integralności i spójności,
odczuwaniem swojego życia i siebie jako całości. Sprzyja temu rytualizacja
filozoficzna, która nadaje sens i wartość życiu. Zmierzanie w kierunku mądrości to
podążanie za dojrzałą wiarą i nadzieją. Bo jak pisze Erikson, cykl życia zawraca się
pod koniec ku początkowi, zmierza do dojrzałej nadziei i wiary „ pozostaje coś co
utwierdza nas w przekonaniu, że stan nadziei i oczekiwania to najbardziej dziecięca
ze wszystkich ludzkich jakości”.29 Wyniki badań potwierdzają to stwierdzenie.
Wskazują na tak samo silny związek zadowolenia z życia z mądrością, nadzieją
i przedsiębiorczością. Ocena swojego życia może nastąpić, gdy spojrzymy na niego
z meta poziomu, odwołując się także do kontekstu społecznego.
Samoocena najwyżej korelowała z mądrością i wolą. Fakt ten można wyjaśnić,
odnosząc się do wyników badań, które wskazują, że najlepszym predyktorem
zadowolenia z życia jest samoocena. Kompetencja wykształca się z kryzysu
pracowitość – poczucie niższości, zawiera w sobie przekonanie, że jestem
kompetentny, mam umiejętności. Wola zaś jest jednoznaczna z możliwością
dokonywania wolnego wyboru, mądrość przesycona jest poczuciem integralności.
Pozytywna samoocena zawiera w sobie te elementy. Samoocena utwierdza
człowieka w przekonaniu, że jest wystarczający dobry i wartościowy, ma wiedzę
i umiejętności, by móc dokonywać trafnych wyborów. W przypadku samooceny
działają motywy ego, takie jak autowaloryzacja, czy autoweryfikacja, które
wzmacniają tego typu przekonania.30
Nie potwierdziła się hipoteza odwołująca się do występowania różnic w ramach
płci w zakresie miłości i troski. Na podstawie wcześniejszych badań założono, że
kobiety osiągną wyższe wyniki w tych cnotach niż mężczyźni. Warunkować to miało
wychowanie, tym samym silne role społeczne związane ze stereotypowymi
przekonaniami na temat kobiet i mężczyzn. W ramach OP samoocena wykazała
istotny efekt interakcji z płcią osób badanych. Mężczyźni osiągają tu wyższe wyniki
niż kobiety. Biorąc pod uwagę SE, różnice w wynikach występują w skali mądrość
również na korzyść mężczyzn. Twierdzenia opisujące tę skalę odwołują się do
zadowolenia z życia, z siebie. Różnice te argumentowane są większym
emocjonalnym reagowaniem kobiet na problemy niż mężczyźni, może to wynikać
także z wychowania. Być może istnieje tego typu zależność ze zmienną mądrość.
Cnota mądrości jest silnie różnicującą skalą, zarówno ze względu na wiek jak i płeć.
To samo tyczy się samooceny. Temat ten wymaga dalszych badań.
Hipoteza dotycząca różnic w zakresie wieku została częściowo zweryfikowana,
gdyż wyniki wskazują na brak występowania różnic nie tylko w cnotach mądrość
i miłość. Według Eriksona, osoby w średniej dorosłości rozwiązały 7 kryzysów,
badani we wczesnej dorosłości 6 kryzysów, każdy kolejny etap ma swe korzenie
we wszystkich poprzednich etapach, a każda nowo powstała SE nadaje nową jakość
zarówno wszystkim poprzednio rozwiniętym stadiom, jak i tym wciąż rozwijającym
się. Późniejsze stadia są konieczną i wyraźną konsekwencją poprzednich. 31 To
dlatego istnieją różnice istotne statystycznie na korzyść grupy w średniej dorosłości
29

Ibidem, s. 77
E. L. Deci, R. M. Ryan, Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being Across Life's
Domains (w:)”Canadian Psychology”. 2008, 1, s. 14-23
31
E. H. Erikson, op. cit., s. 77
30
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w większości cnót. Hipoteza postulowała dodatkowo brak różnic w sile mądrość.
Wyniki potwierdziły to. W obu grupach badanych istnieje potencjalna cnota
mądrości, jednakże obie próby znajdują się przed fazą późnej dorosłości, na którą
przewidziany jest kryzys integralność a rozpacz. Zatem badani są zbyt młodzi by
osiągnąć ten etap, stąd brak różnic. Różnice w cnocie miłość można wytłumaczyć
trwającym jeszcze kryzysem intymność a izolacja. Może to wynikać z doboru grupy
badawczej, gdzie najwięcej, bo aż 26 osób znajdowało się w wieku 35-38 lat.
Stanowi to 50 % badanych tej grupy. Te osoby mogą nadal trwać w kryzysie, co nie
jest jednoznaczne z niemożnością osiągnięcia kolejnej cnoty, jaką jest troska.
Najprawdopodobniej zarówno osoby we wczesnej dorosłości, jak i połowa grupy
w średniej dorosłości znajduje się w kryzysie intymność a izolacja.
Najlepszymi predyktorami SE są samoocena i optymizm. Do modelu nie weszło
zadowolenie z życia. Predyktory tłumaczą zmienną zależną aż w 57%. Analizując
wyniki w drugą stronę okazało się, że nadzieja, wola, mądrość i troska są lepszymi
predyktorami OP traktowanej jako czynnik. Zmienna zależna wyjaśniana jest aż
w 65%. Pozostałe SE jak wierność sobie i miłość mają bardzo niską
przewidywalność na podstawie składników OP. Troska nie jest wyjaśniana przez
OP. Natomiast nadzieja, wola, przedsiębiorczość, kompetencja i mądrość są
zmiennymi, których zakres wyjaśniania przez samoocenę i optymizm mieści się
w granicach 46%-59%.
Na bazie wyników uzyskano model uwzgledniający jeden czynnik, który
wyjaśnia SE, został nazwany tożsamością. Tożsamość wyjaśnia sześć spośród
ośmiu SE. Troska i miłość zostały usunięte z modelu, gdyż zaburzały jego stabilność.
Najprawdopodobniej skale te są jakościowo różne od pozostałych, gdyż tyczą się
relacji z innymi. Poszerzenie modelu OP o kolejny składnik jakim jest tożsamość nie
powiodło się. Wniosek ten przemawia na korzyść teorii OP Caprary.
Badanie potwierdziło, że pozytywnie rozwiązane kryzysy psychospołeczne są
dowodem na psychospołeczną dojrzałość i dobrostan, a także teoretyczne postulaty
Eriksona. SE odzwierciedlają się w OP, pozytywnej samoocenie, zadowoleniu
z życia i optymizmie. Wyniki zgodności wewnętrznej PIES są akceptowalne.
Sugerowane są dokładniejsze analizy tego narzędzia badawczego. Zalecane jest
dalsze poznawanie przedmiotu, weryfikowanie SE w relacjach do innych zmiennych,
np. w stosunku do bliskości, która kształtuje się wśród dorosłych. Ograniczeniem
badania było ujęcie jedynie dwóch okresów rozwojowych. Propozycją jest
przeprowadzenie badań podłużnych, które pozwolą zrozumieć dojrzałość oraz
dobrostan w pozostałych okresach rozwojowych.
Streszczenie
Praca dotyczy związku pomiędzy orientacją pozytywną a siłami ego,
występowania różnic w orientacji pozytywnej i siłach ego w grupach wydzielonych
ze względu na wiek i płeć. Dwie grupy badanych, osoby we wczesnej dorosłości
(N=100) i osoby w średniej dorosłości (N=52) wypełniały zestaw kwestionariuszy,
które badały zadowolenie z życia (SWLS), samoocenę (SES), optymizm (LOT-R)
i siły ego (PIES). Zamysłem badań była ocena sił ego ujętych w teorii Eriksona, jako
wskaźników psychospołecznego dobrostanu. W tym celu zastosowano tłumaczenie
Psychospołecznego Inwentarza Sił Ego (PIES). Zgodność wewnętrzna podskal
PIES oceniona za pomocą alfa Cronbacha jest akceptowalna. Jak oczekiwano,
wysokie wyniki w siłach ego pozytywnie korelowały z psychospołecznymi
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wskaźnikami takimi jak zadowolenie z życia, samoocena, optymizm. W pracy zostały
zamieszczone wyniki występujących różnic w grupach wydzielonych ze względu na
wiek i płeć oraz analizy strukturalne obu konstruktów, orientacji pozytywnej i sił ego.
Z analiz tych wynika, iż nie da się poszerzyć modelu orientacji pozytywnej poprzez
dodanie czynnika, jakim jest tożsamość.
Słowa klucze: orientacja pozytywna, siły ego, Psychospołeczny Inwentarz Sił
Ego
Summary
The research discusses three major issues: the relation between positive
orientation and ego strengths, the differences in biological sex and age in positive
orientation. A set of questionnaires was completed by two groups of examinees:
young adults (N=100) and middle adults (N=52). The questionnaires examined
subjective well-being (SWLS), self-esteem (SES), optimism (LOT-R) and ego
strengths (PIES). The aim of the research was to evaluate Erikson’s ego strengths
as indicators of well-being. For this purpose a translation of Psychosocial Inventory
of Ego Strengths (PIES) was employed. The reliability of the PIES subscales was
shown through acceptable Cronbach’s alphas. As expected, high scores on ego
strengths positively correlated with psychosocial indicators such as subjective wellbeing, self-esteem, optimism. Biological sex and age differences are reported. The
study also presents structural analyses of both constructs: positive orientation
and ego strengths. The analyses imply that it is impossible to expand the positive
orientation model by supplying an additional identity factor.
Key words: positive orientation, ego strengths, Psychosocial Inventory of Ego
Strengths
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Wprowadzenie
Termin aborcja pochodzi od łacińskich słów – abortio, abortus, oznaczających
poronienie, zabieg mający na celu przerwanie rozwoju ludzkiego życia w okresie
życia wewnątrzmacicznego, interrupcja. 1
Warunki dopuszczalności przerywania ciąży zależne są od wyznawanej religii,
światopoglądu, regulacji prawnych obowiązujących w danym państwie, a także od
przyjętych systemów wartości moralnych.
Jednak aborcja jest to problem przede wszystkim społeczny i mamy z nim do
czynienia od najdawniejszych czasów. 2 Już w czasach panowania Hammurabiego
były wymierzane kary za zabicie jeszcze nienarodzonego dziecka.3 Do kwestii tej
odnosi się także Hipokrates w przysiędze lekarskiej, a mianowicie, że: „nie wolno
udzielić żadnej niewieście środka poronnego”.
W powojennej Polsce w roku 1956 weszła w życie ustawa stanowiąca
o dopuszczalności przerywania ciąży w kilku przypadkach: ze wskazań lekarskich,
jeśli kobieta znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej, a także, gdy ciąża
powstała z czynu zabronionego. Punkt odnoszący się do wykonania aborcji
ze względu na trudną sytuację życiową, był nie mniej kontrowersyjny, gdyż było to
rozpoznawane tylko i wyłącznie w oparciu o deklarację kobiety. Uznawano
wtenczas, że przerywanie ciąży jest złem koniecznym, ale trzeba je wykonywać jeśli
powstają do tego przesłanki. De facto zalegalizowanie aborcji było sposobem na
obniżenie przyrostu naturalnego i dzięki temu zmniejszeniu problemów ze zbyt małą
ilością mieszkań i miejsc pracy.
Kolejny etap, który wyznaczał prawne regulacje dopuszczalności przerywania
ciąży dała ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku O planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ograniczyła ona wykaz
powodów dla legalnego dokonywania aborcji, poprzez wyeliminowanie względów
społecznych. Aktualnie obowiązująca ustawa O planowaniu rodziny zakłada, że
kobieta może poddać się zabiegowi przerwania ciąży tylko w trzech przypadkach,
wtedy gdy ciąża stanowi zagrożenie dla jej zdrowia bądź życia, jest wynikiem czynu

K. Bratkowska, K. Szczuka, Duża książka o aborcji. Warszawa 2011, s. 9
T. Ślipko, M. Starowieyski, A. Muszala, Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne
i prawne. Kraków 2010, s. 9
3
W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Warszawa 1997, s. 163-187
1
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zabronionego lub gdy badania prenatalne wykazują ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie płodu.4
Wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia, co roku na całym świecie
dopuszcza się ponad 50 mln aborcji. Dla porównania, w Polsce tylko pomiędzy
rokiem 1974 a 1991 wykonano przeszło 2 milionów zabiegów przerwania ciąży,
w stosunku do 11 milionów urodzonych w tym czasie dzieci.5
Wieloaspektowość aborcji pokazuje, że zabieg przerywania ciąży budzi
w społeczeństwie wiele kontrowersji. Ludność dzieli się na zwolenników wolności
kobiety i możliwości jej decydowania o sobie oraz na przeciwników aborcji –
obrońców ludzkiego życia. Jest to problem nie tylko dotyczący uwarunkowań
prawnych, ale przede wszystkim dotykający sfery moralnej i etycznej. Na przestrzeni
lat można zauważyć, że powoduje on wiele niejasności i sporów, które dotyczą
prawnej legalizacji zabiegów przerywania ciąży.
Materiał i metody
Badaniem objęto 88 studentów kierunków technicznych zamieszkałych
w Domu Studenta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy.
Powodem dla którego została wybrana taka próba badawcza, była chęć
uzyskania opinii na temat światopoglądu dotyczącego aborcji wśród studentów
kierunków technicznych. Jest to grupa ludzi w okresie reprodukcyjnym, którzy
kształtują swoją przyszłość. Można potencjalnie założyć, iż mogą być
zainteresowani problemem jakim jest aborcja.
Głównymi kryteriami doboru do badań było:
 studenci uczelni państwowej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
 wyrażenie zgody na udział w badaniu po uprzednim udzieleniu informacji
o celu badania;
 pełna informacja studentów na temat przeprowadzanego badania;
 wyrażenie przez studentów zgody na przeprowadzenie badań w formie
pisemnej.
Techniką badawczą był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Pozwolił on
na szczere i prawdziwe odpowiedzi respondentów. W utworzonym samodzielnie
kwestionariuszu ankietowym zaproponowano 18 pytań: 1 otwarte, 7 jednokrotnego
wyboru oraz 6 pytań wielokrotnego wyboru. Kwestionariusz uzupełniony był
metryczką, która zawierała takie dane jak: wiek, płeć, rok i kierunek studiów oraz
miejsce pochodzenia.
Opracowanie wyników ankiet wykonano w programie IBM SPSS 22.0. W celu
porównania rozkładów częstości między zmiennymi wykonano tabele kontyngencji
oraz stosowano test Chi-kwadrat. Jako poziom istotności statystycznej przyjęto
p<0,05.

A. Szymański, Senator RP, Polskie doświadczenie zmiany prawa regulującego dopuszczalność aborcji,
wystąpienie na konferencji pt. Pomoc na rzecz zdrowia kobiety. Prawa reprodukcyjne – fakty, nie
ideologia, 8 marca 2006
5
B. Chazan, W. Simon, Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia. Wrocław 2009, s. 9
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Badania prowadzono w czterech etapach:
Etap I – opracowanie koncepcji pracy, przygotowanie narzędzi badawczych
oraz uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy na prowadzenie badań.
Etap II – kwalifikacja studentów do badania – preferowani studenci
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy.
Etap III – przeprowadzenie badan właściwych:
1.Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych w celu zebrania danych
demograficzno-społecznych.
2. Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących opinii studentów na temat
aborcji.
Etap IV – poddanie wyników badań analizie statystycznej.
Wyniki badań
Charakterystyka grupy badawczej
Przebadana została grupa 88 osób, w tym 33 kobiety (stanowiące 37,5%
całości grupy) oraz 55 mężczyzn (stanowiących 62,5% całości grupy) studiujących
kierunki techniczne. Głównymi zmiennymi dla przebadanej grupy była wielkość,
płeć, wiek i miejsce zamieszkania.
Do celów obliczeniowych przyjęto podział na 2 grupy badawcze pod względem
wieku – do lat 22 włącznie oraz powyżej 23 lat. Ilość osób w poszczególnym wieku
zobrazowano na poniższym wykresie:
Rysunek nr 1: rozpiętość wiekowa ankietowanych

Średnia wieku badanych osób wyniosła w przybliżeniu 22 lata:
Tabela nr 1: średnia wieku badanych
Średnia

Odchylenie
standardowe

Minimum

Maksimum

Kwartyle

22,06

2,199

19

29

1
21,00

2
22,00

3
24,00
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W przypadku podziału na miejsce zamieszkania wyróżniono 4 grupy:
Tabela nr 2: liczba osób a miejsce zamieszkania
Częstość

Procent

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
Miasto od 50 do 200 tys. mieszkańców

20
34

22,7
38,6

Miasto do 50 tys. mieszkańców

18

20,5

Wieś
Ogółem

16
88

18,2
100,0

Wyniki badań na temat aborcji
1. Wielkość miejsca zamieszkania, a opinia studentów kierunków
technicznych na temat aborcji
Tabela nr 3: miejsce zamieszkania a opinia na temat aborcji

Dozwolone bez
żadnych
ograniczeń
Dozwolone
z pewnymi
ograniczeniami
Całkowicie
zakazane
Zakazane
z pewnymi
wyjątkami
Nie mam zdania
Ogółem

Miejsce pochodzenia
Miasto
Miasto
od 50 do
do 50
200 tys.
tys.
mieszkań mieszk
ców
ańców
11
3
32,4%
16,7%

Liczebność
Wartość %

Miasto
powyżej
200 tys.
mieszkań
ców
9
45,0%

Liczebność
Wartość %

9
45,0%

18
52,9%

Liczebność
Wartość %
Liczebność
Wartość %

0
0,0%
2
10,0%

Liczebność
Wartość %
Liczebność
Wartość %

0
0,0%
20
100,0%

Ogółem

Wieś
4
25,0%

27
30,7%

5
27,8%

3
18,8%

35
39,8%

1
2,9%
2
5,9%

2
11,1%
8
44,4%

4
25,0%
5
31,3%

7
8,0%
17
19,3%

2
5,9%
34
100,0%

0
0,0%
18
100,0%

0
0,0%
16
100,0%

2
2,3%
88
100,0%

Wśród ankietowanych wykazano istotne różnice statystyczne w rozkładach
częstości odpowiedzi między grupami:
Tabela nr 4: test statystyczne dla tabeli III

Chi-kwadrat Pearsona
Iloraz wiarygodności
N ważnych obserwacji

Wartość

df

29,786
30,241
88

12
12

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)
,003
,003
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Wykazano różnice istotne statystycznie w rozkładach częstości odpowiedzi
między grupami (chi-kwadrat = 29,79; p = 0,003). Największa grupa osób (35 z 88)
opowiada się za opcją „Dozwolone z pewnymi ograniczeniami”, następnie
odpowiedź „Dozwolone bez żadnych ograniczeń” zaznaczona przez 27 osób
i kolejna „Zakazane z pewnymi wyjątkami” wskazana przez 17 ankietowanych.
Odpowiedź „Całkowicie zakazane” wskazało 7 respondentów, zaś 2 osoby nie
wyraziły swojego zdania.
Posługując się powyższymi wynikami wskazać można na pewne
prawidłowości:
 dla większych miejscowości (powyżej 200tys. i częściowo pomiędzy 50
a 200tys.) dominują poglądy bardziej liberalne, dopuszcza się aborcję bez
żadnych ograniczeń lub z pewnymi ograniczeniami;
 dla pośrednich miejscowości (pomiędzy 50 a 200tys. i do 50tys.) poglądy
stają się bardziej uśrednione – wciąż wysoki jest odsetek ankietowanych
dopuszczających aborcję bez oraz z pewnymi ograniczeniami, jednak
zwiększa się tendencja do bycia jej przeciwnym, stąd więcej odpowiedzi
typu „zakazane z pewnymi wyjątkami” lub zakazane całkowicie;
 dla małych miejscowości (do 50 tys. i wsie) przeważają opinie zakazujące
całkowicie lub z pewnymi wyjątkami.
Ankietowanych zapytano także, czy zdają sobie sprawę kiedy polskie prawo
zezwala na dokonanie aborcji. Większa część (60,2%) zadeklarowała swoją
znajomość przypadków dopuszczających aborcję, pozostała część respondentów
nie wiedziała kiedy jest ona dopuszczana przez polskie prawo.
2. Znajomość polskiego prawa dotyczącego uwarunkowań na temat
aborcji
Zwrócono uwagę na zależność pomiędzy płcią, a wiedzą na temat sytuacji
dopuszczających aborcję w Polsce, co przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela nr 5: aborcja a polskie prawo względem płci

Czy wiesz w jakich
sytuacjach polskie
prawo zezwala na
dokonanie aborcji?
Ogółem:

Tak
Nie

Liczebność
Wartość
Liczebność
Wartość
Liczebność
Wartość

Kobieta
23
69,7%
10
30,3%
33
100,0%

Płeć
Mężczyzna
30
54,5%
25
45,5%
55
100,0%

Ogółem
53
60,2%
35
39,8%
88
100,0%

Z badanej grupy kobiet 69,7% studentek zna sytuacje w jakich polskie prawo
dopuszcza aborcję. Z badanej grupy mężczyzn 54,5% ogółu przebadanych
mężczyzn zna powyższe regulacje prawne.
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Tabela nr 6: testy statystyczne dla tabeli V

Chi-kwadrat
Pearsona
Iloraz
wiarygodności
Dokładny test
Fishera
N ważnych
obserwacji

Wartość

df

1,977

1

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)
,160

2,010

1

,156

Istotność
dokładna
(dwustronna)

Istotność
dokładna
(jednostronna)

,183

,118

88

Nie wykazano zależności między zmiennymi. Rozkłady częstości odpowiedzi
są zbliżone wśród kobiet i mężczyzn (chi-kwadrat = 1,977; p = 0,118).
3. Wielkość miejsca zamieszkania, a decyzja o możliwości
przeprowadzenia aborcji
Na pytanie, czy ankietowana/ankietowany dopuszcza jakąkolwiek sytuację,
w której rozważałaby/rozważałby możliwość dokonania aborcji zdecydowana
większość jest przeciwna (83% ankietowanych). Możliwość przeprowadzenia aborcji
rozważa 3,4% osób, zaś 13,6% osób nie wyraziło swojego zdania.
Sprawdzono też ten problem odnosząc się do wielkości miejsca zamieszkania
ankietowanych. Na „tak” opowiada się około 5-6% niezależnie od wielkości miejsca
zamieszkania, na „nie” procentowy rozkład odpowiedzi oscyluje w granicach 80-94%
niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania.
4. Poglądy ankietowanych odnośnie obecnej sytuacji prawnej w Polsce
Wymieniono cztery sytuacje, w wyniku których aborcja jest w państwie Polskim
dopuszczalna. Jednocześnie zapytano respondentów, czy zapisy te powinny zostać
złagodzone, zaostrzone lub pozostać niezmienione. W przypadku braku decyzji
ankietowany mógł zaznaczyć odpowiedź „nie mam zdania”. Wynik badania
prezentuje się następująco – 45 osób (51,1%) chciałoby złagodzenia obecnych
przepisów, 23 osoby (26,1%) nie chce zmian, 11 ankietowanych (12,5%) jest za
zaostrzeniem regulacji prawnych zaś 9 osób (10,2%) nie ma zdania.
Tabela nr 7: sytuacja prawna w Polsce a opinie ankietowanych
Prawo polskie powinno zostać:
złagodzone, ponieważ kobieta powinna mieć
prawo decydować o sobie
stanowczo zaostrzone
pozostać niezmienione
nie mam zdania
Ogółem:

Częstość
45

Procent
51,1%

11
23
9
88

12,5%
26,1%
10,2%
100%
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5. Wielkość miejsca zamieszkania a opinia studentów kierunków
technicznych odnośnie zmiany regulacji prawnych na temat aborcji w
Polsce
Powyższe wyniki zestawiono z miejscem zamieszkania ankietowanych.
Poglądy na temat złagodzenia obecnych regulacji prawnych dominują w miastach
powyżej 200tys. (65,0% ankietowanych z takich miejscowości opowiedziało się za
tą opcją) oraz w miastach o liczbie ludności pomiędzy 50 a 200tys. mieszkańców
(76,5% ankietowanych z takich obszarów). Za niewprowadzaniem żadnych zmian
opowiedzieli się w większej części mieszkańcy miast do 50tys. mieszkańców
(44,4%) i mieszkańcy wsi (43,8%). Zaostrzenia przepisów chcieliby głównie
mieszkańcy miast do 50tys. (27,8%) i mieszkańcy wsi (12,5%), w tych rejonach
najczęściej pojawiał się też brak zdania w tym temacie – odpowiednio 16,7%
mieszkańców miast do 50tys. i 18,8% mieszkańców wsi zaznaczyło taką odpowiedź.
Tabela nr 7: sytuacja prawna w Polsce a opinie ankietowanych względem miejsca
zamieszkania

Złagodzone,
ponieważ
kobieta
powinna mieć
prawo
decydować
o sobie
Stanowczo
zaostrzone
Pozostać
niezmienione
Nie mam
zdania
Ogółem:

Liczebność
Wartość %

Miasto
powyże
j 200
tys.
mieszk
ańców
13
65,0%

Liczebność
Wartość %
Liczebność
Wartość %
Liczebność
Wartość %
Liczebność
Wartość %

1
5,0%
4
20,0%
2
10,0%
20
100,0%

Miejsce pochodzenia
Miasto
Miasto
od 50 do
do 50
200 tys.
tys.
mieszkań mieszk
ców
ańców

Ogółem:
Wieś

26
76,5%

2
11,1%

4
25,0%

45
51,1%

3
8,8%
4
11,8%
1
2,9%
34
100,0%

5
27,8%
8
44,4%
3
16,7%
18
100,0%

2
12,5%
7
43,8%
3
18,8%
16
100,0%

11
12,5%
23
26,1%
9
10,2%
88
100,0%

Tabela nr 9: testy statystyczne dla tabeli nr 8

Chi-kwadrat Pearsona
Iloraz wiarygodności
N ważnych obserwacji

Wartość

df

28,239
30,559
88

9
9

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)
,001
,000

Wykazano zależności między zmiennymi. Rozkłady częstości odpowiedzi
różnią się w porównywanych grupach (chi-kwadrat = 28,239; p = 0,001). Osoby
dużych miast częściej niż osoby z małych miejscowości są za złagodzeniem prawa,
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osoby z małych miejscowości częściej niż osoby z dużych są za zaostrzeniem
prawa.
6. Kolejny problem badawczy to: co powinna zrobić kobieta, która
spodziewa się niechcianego dziecka?
Przeważają tutaj dwie odpowiedzi – pierwsza to ta, w której kobieta powinna
urodzić dziecko i oddać je adopcji (odpowiedziało tak 30 osób, co stanowi 34,1%
ogółu ankietowanych). Drugi wariant sugeruje poddanie się aborcji, gdyż kobieta nie
musi robić nic wbrew sobie – za taką wersją opowiedziało się 29 osób, czyli 33,0%.
Czternaście osób (15,9%) uważa, że kobieta powinna urodzić i wychować dziecko
bez względu na okoliczności, a 15 osób (17,0%) nie ma zdania w tej kwestii.
7. Wielkość miejsca zamieszkania a decyzja co do niechcianego dziecka
Zbadano także opinię ankietowanych uwzględniając ich miejsce pochodzenia.
Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane i przedstawione zostaną z podziałem na
wielkość miejscowości:
Tabela nr 10: kobieta a niechciane dziecko względem miejsca zamieszkania

Urodzić
i wychować
bez względu
na
okoliczności
Urodzić je
i oddać do
adopcji
Powinna
poddać się
aborcji, bo nie
musi robić nic
wbrew sobie
Nie mam
zdania
Ogółem:

Miejsce pochodzenia
Miasto
Miasto
od 50 do
do 50
200 tys.
tys.
mieszkań mieszkań
ców
ców
2
4
5,9%
22,2%

Liczebność
Wartość %

Miasto
powyżej
200 tys.
mieszkań
ców
6
30,0%

Liczebność
Wartość %

9
45,0%

9
26,5%

Liczebność
Wartość %

2
10,0%

Liczebność
Wartość %
Liczebność
Wartość %

3
15,0%
20
100,0%

Ogółem:
Wieś

2
12,5%

14
15,9%

4
22,2%

8
50,0%

30
34,1%

20
58,8%

5
27,8%

2
12,5%

29
33,0%

3
8,8%
34
100,0%

5
27,8%
18
100,0%

4
25,0%
16
100,0%

15
17,0%
88
100,0%

Tabela nr 11: testy statystyczne dla tabeli nr 10

Chi-kwadrat Pearsona
Iloraz wiarygodności
N ważnych obserwacji

Wartość

df

23,909
24,538
88

9
9

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)
,004
,004
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Wykazano zależności między zmiennymi. Rozkłady częstości odpowiedzi
różnią się w porównywanych grupach (chi-kwadrat = 23,909; p = 0,004): – wśród
mieszkańców większych miejscowości (powyżej 200tys.) najczęstsza odpowiedz to
„urodzić i oddać do adopcji” (45,0%), następnie „urodzić i wychować bez względu
na okoliczności” (30,0%); – w pośrednich miejscowościach (pomiędzy 50 a 200tys.)
dominuje pogląd, iż kobieta „powinna poddać się aborcji, bo nie musi robić nic wbrew
sobie” (58,8%), mniej osób twierdzi, że powinna „urodzić i oddać do adopcji”
(26,5%); – w mniejszych miastach (do 50 tys.) opinie są bardzo zrównoważone
z niewielką przewagą „powinna poddać się aborcji, bo nie musi robić nic wbrew
sobie” (27,8%). Tyleż samo osób (27,8%) nie wyraziło swojego zdania, zaś
pozostałe warianty wybrało równo po 22,2% ankietowanych z miast do 50tys.,
w małych miejscowości (wsie) przeważają opinie „urodzić i oddać do adopcji”
(50,0%) oraz „nie mam zdania” (25%).
8. Płeć a znajomość społecznych skutków aborcji
Skutki aborcji odniesiono również do wymiaru społecznego. Ankietowani mieli
ustosunkować się do stwierdzenia, czy aborcja niesie za sobą skutki społeczne i jeśli
tak, to jakie. Znaczna część respondentów jest zdania, że kobieta która poddała się
aborcji spotka się z negatywną postawą społeczeństwa. Tak twierdzi 51 osób czyli
58% ankietowanych. Gdy kobieta decyduje się przerwać ciążę w społeczeństwie
uwidacznia się przyzwolenie na tego typu zabieg i inne kobiety łatwiej się na niego
decydują – w ten sposób odpowiedziało 5 osób (5,7%). Podobna liczba uważa, że
aborcja odbija się na przyroście naturalnym – 3 ankietowanych (3,4%) zaznaczyło
taka właśnie odpowiedź. Trochę więcej osób (7 osób – 8% respondentów) wyraża
pogląd, iż kobieta po aborcji będzie w przyszłości mieć problemy z prawidłowym
pełnieniem roli matki. Blisko ¼ ankietowanych nie wyraziło swojego zdania na temat
skutków aborcji w społeczeństwie – odnosząc to do cyfr – 20 osób, co stanowi 22,7%
ogółu ankietowanych. Nieznaczna część – 2 osoby (2,3%) deklarują brak skutków
aborcji dla społeczeństwa.
Rysunek nr 2: aborcja a skutki społeczne
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Dane te odniesiono do płci ankietowanych – według oceny mężczyzn
negatywna opinia o kobiecie która poddała się aborcji jest najczęstszym społecznym
skutkiem usunięcia ciąży – tak uważa 61,8% męskiej części ankietowanych
(w przypadku kobiet było to 51,5%). Zwiększenie przyzwolenia na aborcję wskazało
tylko 1,8% studentów, w porównaniu do dość sporej części studentek (12,1%).
Wpływ na przyrost naturalny wytypowało 3% kobiet i 3,6% mężczyzn. W zbliżonym
stopniu kobiety i mężczyźni (9,1% i 7,3%) uważają, że aborcja negatywnie wpłynąć
może na przyszłe pełnienie roli matki. Spora grupa ankietowanych nie wyraziło
swojej opinii – po stronie kobiet było to 21,2%, po stronie mężczyzn – 23,6%.
Nieznacznie większy odłam kobiet (3,0% w porównaniu do 1,8% mężczyzn) uważa,
że aborcja nie niesie skutków społecznych.
Tabela nr 12: skutki społeczne a płeć
Płeć
mężczyzna
34
61,8%

Ogółem:

Negatywna postawa
społeczeństwa wobec kobiety,
która dopuściła się aborcji

Liczebność
Wartość %

kobieta
17
51,5%

Zwiększenie społecznego
przyzwolenia na aborcje, przez
co inne kobiety łatwiej się na nią
decydują

Liczebność
Wartość %

4
12,1%

1
1,8%

5
5,7%

Zmniejszenie przyrostu
naturalnego

Liczebność
Wartość %

1
3,0%

2
3,6%

3
3,4%

Nieumiejętność prawidłowego
pełnienia roli matki w przyszłości

Liczebność
Wartość %

3
9,1%

4
7,3%

7
8,0%

Nie wiem

Liczebność
Wartość %
Liczebność
Wartość %

7
21,2%
1
3,0%
33
100,0%

13
23,6%
1
1,8%
55
100,0%

20
22,7%
2
2,3%
88
100,0%

Aborcja nie ma skutków
społecznych
Ogółem

51
58,0%

Tabela nr 13: testy statystyczne dla tabeli nr 12

Chi-kwadrat Pearsona
Iloraz wiarygodności
N ważnych obserwacji

Wartość

df

4,526
4,456
88

5
5

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)
,476
,486

Nie wykazano zależności między zmiennymi. Rozkłady częstości odpowiedzi
są zbliżone w porównywanych grupach (chi-kwadrat = 4,526; p = 0,476).
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Wnioski
1. Wielkość miejsca zamieszkania ma wpływ na opinię studentów kierunków
technicznych na temat aborcji.
2. Znajomość polskiego prawa dotyczącego uwarunkowań na temat aborcji
jest większa wśród kobiet.
3. Wielkość miejsca zamieszkania ma wpływ na decyzję o możliwości
przeprowadzenia aborcji.
4. Wielkość miejsca zamieszkania ma wpływ na opinię studentów kierunków
technicznych odnośnie zmiany regulacji prawnych na temat aborcji
w Polsce.
5. Wielkość miejsca zamieszkania wpływ na opinię co powinna zrobić kobieta,
która spodziewa się niechcianego dziecka.
6. Płeć nie ma wpływu na znajomość społecznych skutków aborcji.
Omówienie wyników
W Polsce jak i w innych krajach świata, problem prawnej dopuszczalności
przerwania ciąży stanowi przedmiot kontrowersji i wszelkich debat. Należy
podkreślić, że podstawowym prawem każdej istoty ludzkiej jest nienaruszalne prawo
do życia, które ustanawia podstawę pozostałych praw człowieka. Prawo do życia
zostało potwierdzone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia
1948 r. (art.3). Jednak w orzecznictwie Europejskiej Komisji Praw Człowieka
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jednoznacznie nie jest
potwierdzone, że przepis ten dotyczy także dziecka poczętego. W ciągu ostatnich
lat są coraz silniejsze skłonności, które zmierzają ku osłabieniu przyrodzonego
prawa do życia, porównując do niego tzw. prawo do aborcji, które rozumiane jest jak
jedno z praw kobiet. Odnosząc się do Deklaracji Praw Dziecka i Konwencji
o Prawach Dziecka, dokument ten deklaruje prawo dzieci, zarówno urodzonych, jak
i dopiero poczętych, do szczególnej ochrony i pomocy. 6
Niezmiernie ważną sprawą jest ukazanie rzeczywistych wskaźników, zarówno
społecznych, jak i osobistych wpływających na decyzję o przerwaniu ciąży.
Do najważniejszych czynników należą: nieodpowiednie zachowania seksualne,
a także zauważane w wielu środowiskach, centralne umiejscowienie swojej osoby
w świecie, tzw. egocentryczne podejście do życia. 7 Na rozpiętość zjawiska wpływają
także wyrażane opinie przez partnerów, najbliższą rodzinę, a także rówieśników.
Badania ogólnonarodowe przeprowadzone w 1988 roku (A. Torres i F. D.
Forrest) pośród ciężarnych kobiet w klinikach aborcyjnych wskazują, że jednym
z najczęściej podawanych przez kobiety powodów decyzji odnośnie aborcji było
przekonanie, że to nie jest czas na dziecko, a zostanie matką wprowadziło, by za
duże zmiany w ich życiu oraz występujące problemy w związkach w których trwają.8
Matthews i wsp. w swoich badaniach dowiedli, że ważnym czynnikiem, który
prowadził do aborcji była jej dostępność. Liczba zbiegów przerywania ciąży malała
w momencie, gdy dostęp był utrudniony. Działo się to wtedy, gdy ograniczenia
T. Pietrzykowski, Spór o aborcję. Etyczne problemy prawa. Katowice 2007, s. 51
P. K. Coleman, D. C. Maxey, The choice to abort among mothers living under ecologically deprived
conditions: Predictors and consequences (w:) „International Journal of Mental Health and Addiction”.
2009, 7, s. 405-422
8
A. Torres, F. D. Forrest, Why do women have abortions? (w:) „Family Planning Perspectives”. 1988,
nr 20(4), s. 169-177
6
7
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nastąpiły w refundacji zabiegów, bądź w czasie, gdy wprowadzono prawo
nakazujące informować prawnych opiekunów nieletniej ciężarnej chcącej poddać się
zabiegowi.9
Kolejną przyczyną podjęcia decyzji o dokonaniu aborcji jest wykorzystanie
seksualne i gwałty. Według przeprowadzonych badań przez Glander i wsp. wynika,
że ponad 1/3 kobiet przychodząca do klinik aborcyjnych była wykorzystywana
seksualnie.10
W Polsce w ostatnich latach nie były prowadzone badania dotyczące aborcji.
Z kolei materiał badawczy zebrany podczas tych badań pozwolił na poznanie opinii
studentów kierunków technicznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na temat aborcji.
Z danych wywnioskowanych z ankiety widać, iż spora część osób chce bardziej
liberalnego podejścia do tematu aborcji. Często opowiadano się za zwiększeniem
swobody w tym zakresie, w tym za zmianą regulacji prawnych. Jednocześnie – gdy
konfrontowano ankietowanych z „trudnymi” sytuacjami typu niechciane dziecko –
respondenci często deklarowali, że takie dziecko należy mimo wszystko urodzić
i wychować lub urodzić i oddać do adopcji. Uwidacznia to, jak zawiłym tematem jest
aborcja dla człowieka jako jednostki oraz dla grupy, społeczeństwa. W grę wchodzi
nie tylko indywidualna moralność każdego człowieka, ale też ogólnie przyjęte
w społeczeństwie normy, obyczaje i religia.
Temat aborcji w Polsce wciąż należy do trudnych nie tylko ze względów
etycznych, ale też ze względu na wciąż małą wiedzę i świadomość Polaków w tym
zakresie. Jak wynika z ankiety nieco ponad 60% respondentów wiedziało kiedy
można w Polsce legalnie przeprowadzić aborcje, jednak należy podkreślić, że z tej
grupy osób nie każdy potrafił wskazać wszystkie możliwe przypadki zezwalające na
aborcję. Rozbieżność ta powiększała się wraz ze zmianą wielkości miejscowości –
im mniejsza (miasta poniżej 50tys., wsie) tym mniejsza wiedza respondentów.
Streszczenie
Aborcja, przerwanie ciąży, sztuczne poronienie, są to pojęcia, które wywołują
dużo kontrowersji. Są elementem sporu społeczeństwa i powodem jego podziału na
dwie grupy: tych, którzy są za tego typu zabiegami i tych, którzy są zdecydowanie
przeciwni.
Badaniem objęto 88 studentów kierunków technicznych zamieszkałych
w Domu Studenta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż spora część osób chce bardziej
liberalnego podejścia do tematu aborcji. Temat aborcji w Polsce wciąż należy do
trudnych nie tylko ze względów etycznych, ale też ze względu na wciąż małą wiedzę
i świadomość Polaków w tym zakresie.
Oczywistym jest także fakt, że zabieg ten wpływa zarówno na zdrowie
psychiczne człowieka, jak i na zdrowie fizyczne, w momencie kiedy jest wykonany
nieprawidłowo.
9

S. Matthews, D. Ribar, M. Wilhelm,The effects of economic conditions and access to reproductive health
services on state abortion rates and birthrates (w:) „Family Planning Perspectives”. 1997, nr 29(2),
s. 52-60
10
S. S. Glander, M. L. Moore, R. Michielutte, H. Parson, The prevalence of domestic violence among
women seeking abortion (w:) „Obstetrics&Ginecology”. 1998, nr 91(6), s. 1002-1006
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Słowa klucze: aborcja, postawa młodzieży, legalizacja aborcji
Summary
Abortion, abortion, artificial miscarriage are concepts that cause a lot
of controversy. They are part of the public dispute and the reason for its division into
two groups: those who are behind this type of treatments and those who are strongly
opposed.
The study included 88 technical students living in the dormitory of the University
of Technology and Life Sciences them. Jan and Jędrzej Śniadeckich in Bydgoszcz.
The study shows that a large part of people want a more liberal approach to the
subject of abortion. On abortion in Poland continues to be a difficult, not only for
ethical reasons but also because of the still little knowledge and awareness of Poles
in this respect.
It is also obvious that, this treatment affects the health of human mental
and physical health, at a time when it is executed properly.
Key words: abortion, the attitude of young people, legalization of abortion
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Ewa SOBOLEWSKA-PONIEDZIAŁEK, Monika MICHALSKA
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ZNACZENIE GMO DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W OPINII
„SREBRNYCH KONSUMENTÓW”
Wstęp
Żywność od zawsze miała znaczenie zarówno gospodarcze, jak i polityczne.
Będąc kwestią fundamentalną dla wszystkich ludzi i winna być rozpatrywana
w dwóch podstawowych aspektach: ilościowym i jakościowym. W zamożnych
krajach europejskich i w Ameryce Północnej analizowana jest przede wszystkim
jakość żywności, bowiem na tych kontynentach istnieje jej nadpodaż. Natomiast
w krajach azjatyckich i afrykańskich nadal zasadniczym problemem jest ilość
żywności.1 Prezentowany artykuł podejmuje problematykę bezpieczeństwa
żywności rozpatrywaną przede wszystkim przez pryzmat jej jakości. Jednocześnie
w pracy przyjęto, że jakość żywności zależy m.in. od tego, czy jest to żywność
naturalna czy też genetycznie modyfikowana. Celem opracowania jest bowiem
analiza opinii „srebrnych konsumentów” na temat żywności modyfikowanej
genetycznie i jej znaczenia w procesie podejmowania decyzji konsumenckich oraz
poziom akceptacji dla tego rodzaju żywności. Za główną tezę w niniejszej pracy
przyjęto: „srebrni konsumenci” charakteryzują się niskim poziomem zainteresowania
i akceptacji dla żywności modyfikowanej genetycznie.
W celu weryfikacji postawionej tezy oraz realizacji celu pracy przeprowadzono
badania własne przy użyciu metody pomiaru pośredniego w postaci ankiety
bezpośredniej.
Jako
metodę
doboru
próby
wykorzystano
metodę
nieprobabilistyczną w postaci metody doboru celowego.
Bezpieczeństwo żywności jako potrzeba społeczna
Bezpieczeństwo żywności to jedna z podstawowych kategorii bezpieczeństwa
z punktu widzenia człowieka. Ten rodzaj bezpieczeństwa, ze względu na
zaspokajane przez nie potrzeby należy traktować jako potrzebę podstawową.
Według powszechnie znanej klasyfikacji potrzeb Maslowa wyżej wymieniony typ
bezpieczeństwa jest odpowiedzią na zgłaszane przez każdego człowieka potrzeby
fizjologiczne czyli decyduje o ludzkiej egzystencji. Patrząc ogólniej na
bezpieczeństwo żywności, można je włączyć do kategorii bezpieczeństwa
społecznego. Kategoria bezpieczeństwa żywności jest niezwykle ważna nie tylko
z tego powodu, że jest podstawową potrzebą człowieka. Jest ona jednocześnie
strategiczną potrzebą człowieka, gdyż warunkuje jego dalsze funkcjonowanie. Jest
ważna także dlatego, że jej zaspokojenie wiąże się z ponoszeniem wydatków
w wysokości około ¼ wszystkich wydatków gospodarstw domowych.
Bezpieczeństwa żywności nie należy mylić z kategorią bezpieczeństwa
żywnościowego, które wiąże się z poziomem samowystarczalności żywnościowej

1

T. Twardowski, A jednak GMO! (w:) „Nauka”. 2011, nr 1
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rozpatrywanej na płaszczyźnie państwa. Jak twierdzi J. Wilkin 2 bezpieczeństwo
żywnościowe będąc jednocześnie elementem bezpieczeństwa ekonomicznego jest
pochodną poziomu dochodów, tj. wyższe dochody rozwiązują problem
bezpieczeństwa żywnościowego. Z kolei bezpieczeństwo żywności jest jednym
z warunków bezpieczeństwa żywnościowego. Innymi słowy, kwestia
bezpieczeństwa żywności jest ściśle związana z fałszowaniem żywności i dążeniem
do zabezpieczenia przed różnymi rodzajami ryzyka mogącymi się pojawić na etapie
zarówno produkcji, jak i dystrybucji. Oznacza to, że problem bezpieczeństwa
żywności jest koncepcją złożoną i nie dotyczy tylko i wyłącznie jakości żywności.
Ze względu na to, że bezpieczeństwo żywności ściśle wiąże się z jakością
żywności to kwestia regulacji prawnych pozostaje sprawą konieczną. Należy
pamiętać także o tym, że społeczeństwo jest niezwykle wrażliwe w odniesieniu do
spraw, które bezpośrednio oddziałują na komfort i poziom życia obywateli. Z drugiej
strony, z ekonomicznego punktu widzenia innowacje i rozwój zarówno w zakresie
produkcji, jak i konsumpcji przekładają się na możliwość osiągnięcia wzrostu
gospodarczego. Rozwój ten często związany jest wprowadzaniem nowych
rozwiązań technologicznych, dla których potrzebna jest społeczna aprobata. Jedną
ze ścieżek potencjalnego rozwoju jest nowoczesna biotechnologia.
Rola opinii społecznej w rozwoju i komercjalizacji osiągnięć nowoczesnej
biotechnologii jest obecnie faktem powszechnie uznanym. Potwierdzeniem
znaczenia tego wymiaru było uwzględnienie konieczności podniesienia akceptacji
społecznej dla biotechnologii w 7. Programie Ramowym 3 oraz w aktualnym
programie Horyzont 2020.
Fioletowa biotechnologia. Dylematy wokół GMO
Zgodnie z definicją OECD biotechnologia jest dziedziną nauki i technologii
wykorzystującą żywe organizmy, oraz ich części, produkty i modele bioprocesowe,
do zmiany materii żywej i nieożywionej dla potrzeb tworzenia wiedzy, dóbr i usług.4
Biotechnologia jako nauka polega więc na dostarczaniu dóbr i świadczeniu usług
z wykorzystaniem metod biologicznych. Wokół tej dziedziny nauki nie cichną spory,
wręcz przeciwnie jest ona przedmiotem ożywionej dyskusji, prowadzonej zarówno
przez naukowców, polityków, jak i obywateli. Kontrowersje wynikają z tego, że
inicjatywy i działania z zakresu biotechnologii są często związane z problematyką
natury etycznej, a to z kolei wiąże się często z koniecznością uzyskania społecznej
akceptacji.
W literaturze przedmiotu wyodrębnia się kilka działów biotechnologii, jak
chociażby zielona biotechnologia (ang. green biotechnology), która jest związana
z rolnictwem, a wykorzystywana do celów spożywczych i/lub niespożywczych, biała
biotechnologia związana z produkcją przemysłową i ochroną środowiska, czerwona
biotechnologia, która jest wykorzystywana w ochronie zdrowia. Wyżej wymieniony

J. Wilkin, Bezpieczeństwo żywnościowe – koncepcje teoretyczne i instytucjonalne warunki realizacji
(w:) http://slideplayer.pl/slide/55637/ (pobrano 18.11.2015 r.)
3
A. Małyska, T. Twardowski, Opinia publiczna o biotechnologii w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
(w:) „Nauka”. 2011, nr 1
4
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/3012021ec063.pdf?expires=1437917523&id=id&acc
name=guest&checksum=7390E622FDD063B0371DA260A430EF70 (pobrano 20.07.2015 r.)
2
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podział można znaleźć chociażby na stronach organizacji EuropaBio zrzeszającej
ponad 600 firm oraz 23 narodowe europejskie stowarzyszenia biotechnologiczne.5
Ponadto coraz częściej wyróżnia się także niebieską biotechnologię
poświęconą problematyce wód oraz fioletową biotechnologię. Ten ostatni rodzaj
biotechnologii zajmuje się zagadnieniami społecznymi, takimi jak akceptacja
żywności GM, problemami prawnymi w tym legislacją, ochroną własności
intelektualnej, a także zagadnieniami filozoficznymi i etycznymi.6
Jednym
z
najbardziej
kontrowersyjnych
problemów
związanych
z biotechnologią jest kwestia genetycznie modyfikowanych organizmów. Wokół
GMO narosło bardzo wiele wątpliwości, przy czym najczęściej podkreśla się m.in.
możliwość negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie, brak wiedzy na temat
długofalowych skutków, zarówno dla gospodarki jak i społeczeństwa.
Przez organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) rozumie się „organizm inny
niż ludzki, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący
w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji….”7
Stosowanie GMO w przypadku żywności wpływa tym samym na jej jakość oraz na
stan bezpieczeństwa żywności. Zatem stosowanie technik inżynierii genetycznej
w przypadku żywności jest ze społecznego punktu widzenia sprawą niezwykle
istotną. Z badań prowadzonych przez CBOS 8 w 2012 roku dotyczących opinii
o bezpieczeństwie żywności i GMO wynika, że wśród Polaków przeważają opinie
(65 proc. badanych), że w Polsce powinno się zakazać uprawy roślin
modyfikowanych genetycznie. Przy czym większość z tej grupy (42 proc. ogółu)
opowiada się za zakazem w sposób zdecydowany. Przeciwnicy zakazu stanowią
zaś nieco ponad jedną piątą badanych (22 proc.), przy czym jedynie 6 proc.
sprzeciwia się zakazowi w sposób zdecydowany.
Z kolei T. Twardowski przytacza dane z których wynika, że stosunek różnych
grup społeczno-zawodowych względem GMO przedstawia się następująco:9
1. społeczeństwo – 70 proc. „nie”;
2. eksperci – 90 proc. „tak”;
3. producenci – 70 proc. „tak”;
4. handlowcy – 70 proc. „nie”;
5. politycy – tak jak wyborcy.
Przedstawione wyniki badań są potwierdzeniem tezy, iż stosowanie inżynierii
genetycznej w stosunku do żywności jest sprawą złożoną, gdyż problem ten zawiera
w sobie różne możliwe racje i interesy uczestników rynku i obywateli. Popierając
tezę P. Stankiewicza10 można powiedzieć, że analizowany problem charakteryzuje

5

What is biotechnology? (w:) http://www.europabio.org/what-biotechnology (pobrano 24.11.2015 r.);
A. Anioł, S. Bielecki, T. Twardowski, Genetycznie zmodyfikowane organizmy; szansa czy zagrożenie
dla Polski (w:) http://www.izbozpasz.pl/files/eksgmo0109.pdf (pobrano 23.11.2015 r.)
6
A. Kuzdraliński, Podział biotechnologii (w:) http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/podzial_biotechnologia
(pobrano 10.11.2015 r.); T. Twardowski, Różne kolory biotechnologii i biogospodarka (w:) „Kosmos".
2007, tom 56, nr 3-4 (276-277)
7
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 36 poz. 233, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 oraz 2015 r. poz. 277)
8
Raport z badań: Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO, BS/2/2013, CBOS. Warszawa 2013
9
T. Twardowski, Różne kolory biotechnologii i biogospodarka (w:) „Kosmos”. 2007, tom 56, nr 3-4
(276-277)
10
P. Stankiewicz, Społeczne konsekwencje wprowadzania do uprawy roślin genetycznie
modyfikowanych (w:) „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Biuletyn Forum Debaty Publicznej”.
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nierozstrzygalność faktycznego ryzyka związanego ze szkodliwością GMO, gdyż
nauka jest w tym zakresie podzielona. Przytaczane są argumenty zarówno na rzecz
bezpieczeństwa stosowania, jak i szkodliwości GMO, podczas gdy problem wydaje
się być nierozstrzygalny na tym etapie badań (Tab.1). Jest to klasyczny przykład
tego, co naukowcy określają mianem ryzykownej technologii, cechującej się
nieredukowalną niepewnością odnośnie możliwych konsekwencji jej zastosowania.
Tabela nr 1: argumentacja przeciwników i zwolenników GMO

1

2
3
4

Argumenty przeciw GMO
Zagrożenie dla zdrowia ludzi (wzrost
liczby alergii, osłabienie układu
odpornościowego, problemy z
płodnością)
Zagrożenie dla upraw naturalnych
i nisz ekologicznych
Bioakumulacja substancji toksycznych
Niszczenie pożytecznych owadów

Argumenty za GMO
Rośliny odporne na choroby i szkodniki
Zmniejszenie zużycia chemicznych
środków ochrony roślin
Wzrost wydajności produkcji
Zwiększenie wartości odżywczych
i lepsze dopasowanie do wymogów
konsumentów

Powstanie „superchwastów”
Usprawnienie pracy w rolnictwie
odpornych na określone herbicydy
6
Proces hybrydyzacji powodujący
Wzrost zysków rolników
eliminację naturalne odmiany roślin
7
Uzależnienie rolników od koncernów
Wyeliminowanie głodu na Ziemi
biotechnologicznych
8
Zniszczenie rolnictwa ekologicznego
9
Antybiotykoodporność przeniesiona na
ludzi
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://rolnicyekologiczni.pl/?page_id=21;
J. Kozłowska-Strawska, A. Badora, Organizmy genetycznie modyfikowane –
wykorzystanie we współczesnym rolnictwie (w:) „Ochrona Środowiska i Zasobów
Naturalnych”. 2011, nr 49
5

Zarówno w Polsce, jak i na świecie widoczna jest działalność instytucji, które
zajmują stanowisko także w kwestii GMO. Wśród najbardziej znanych znajduje się
chociażby Greenpeace, Partia Zielonych czy Fundacja ICPPC (International
Coalition to Protect the Polish Countryside), które prowadzą aktywną działalność
informacyjną sprzeciwiając się uprawom GMO. Niniejszy artykuł nie ma na celu
rozstrzygać dylematu ewentualnej szkodliwości GMO, lecz zamierzeniem autorek
jest analiza społecznego odbioru, zainteresowania i opinii na temat bezpieczeństwa
żywności i GMO wyrażanych przez osoby w wieku dojrzałym i starszym.
Seniorzy jako konsumenci
Bezpieczeństwo żywności jest jednym z kluczowych elementów wpływających
na stan zdrowia i jego zachowanie. Co prawda kwestia ta nie jest uzależniona od
wieku konsumenta, jednakże ze względu na to, że z wiekiem z reguły stan zdrowia
się pogarsza to osobom starszym w sposób szczególny winno zależeć na jakości
2012, nr 16 (w:) file:///C:/Documents%20and%20Settings/Darek/Moje%20dokumenty/Downloads/
nr_16._-_fdp_organizmy_zmodyfikowane_genetycznie..pdf (pobrano 20.11.2016 r.)
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żywności. Czynnik ten bowiem przekłada się bezpośrednio na zdrowie
i samopoczucie. Współczesny rynek artykułów żywnościowych jest bardzo szeroki,
co sprawia, że konsumenci niekiedy bywają zagubieni w momencie podejmowania
decyzji zakupowych. Naturalne jest to, że na rynku artykułów żywnościowych, tak
jak na każdym innym rynku oferowane są artykuły zróżnicowane zarówno pod
względem jakości, jak i ze względu na inne cechy, jak cena, marka, składniki, termin
przydatności do spożycia, itd. Duża różnorodność może sprzyjać zakupom
przypadkowym, w szczególności w sytuacji gdy konsumenci podatni są na działania
marketingowe.
Sytuacja osób starszych jako konsumentów jest szczególna. Jak twierdzi
Ł. Łotocki osoby starsze są nagminnie ignorowane na rynku konsumpcyjnym.
Wynika to z faktu, iż wielu producentów uważa, że klient masowy to klient w wieku
co najwyżej 50 lat, a to właśnie ta grupa konsumentów przynosi firmom największe
zyski. Założenia producentów jakoby konsumpcja w starszym wieku ulegała
zmniejszeniu, nie ma potwierdzenia w praktyce.11 Przy czym prawdą jest, że wraz
z wiekiem konsumenta zmienia się struktura konsumpcji oraz kryteria na podstawie
których dokonywane są zakupy.
Konsumenci w „srebrnym” wieku są przede wszystkim skoncentrowani na
zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa, co wynika z tego, że
pogarszający się z reguły stan zdrowia istotnie ogranicza możliwość zaspokajania
potrzeb wyższego rzędu. W literaturze przedmiotu można spotkać się z opisem
starszych konsumentów jako osób według niektórych wiernych markom, często
markom rodzimym, do których przywiązani są przez lata.12 Z kolei inni autorzy
twierdzą wręcz przeciwnie, iż seniorzy to osoby mało lojalne wobec marki, dla
których niska cena odgrywa kluczową rolę w procesie zakupowym, chętnie
korzystający z ofert promocyjnych.13 W tym miejscu warto jednakże zwrócić uwagę
na to, że grupa osób starszych jest heterogeniczna chociażby z tego powodu, że
granica starości bywa bardzo różnie przyjmowana. Dla przykładu w literaturze
marketingowej za osoby starsze przyjmuje się już osoby wieku 55+, jednakże
najczęściej przyjmuje się granicę starości za WHO jako 60+. Biorąc jednakże pod
uwagę fakt, że długość życia systematycznie wzrasta to granica starości w tym
większym stopniu trudna jest do precyzyjnego określenia.
Analizując seniorów jako grupę konsumentów należy stwierdzić, że w wielu
kwestiach różnią się oni od młodych konsumentów, tym niemniej niektóre z tych
różnic są albo mało wiarygodne, albo wręcz nieprawdziwe. Cechą, którą według I.
Bondos niesłusznie przypisuje się wszystkim osobom starszym jest paniczny lęk
przed innowacyjnymi produktami opartymi na nowoczesnych technologiach. Wbrew
pozorom starsi konsumenci są coraz bardziej otwarci na zmiany.14 Należy
przypuszczać, ze ta otwartość dotyczyć może także biotechnologii,
Ł. Łotocki, Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości (w:) „Problemy polityki
społecznej”. 2012, nr 17
12
B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa
2006, s. 116-122
13
J. S. Ławicki, Zachowania rynkowe seniorów w Polsce (w:) „Ekonomiczne Problemy Usług, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”. 2011, nr 72; Raport Desk Research na temat profilu
dojrzałego konsumenta realizowanego w ramach projektu „MMP dostawcą usług dla osób starszych”,
Pretendent. Wrocław 2013 (w:) http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/19115.pdf (pobrano
21.11.2015 r.)
14
I. Bondos, Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? (w:) „Marketing i Rynek„. 2013, nr 3
11
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a w szczególności żywności transgenicznej. W dalszej części pracy ta kwestia
będzie analizowana w oparciu o wyniki badań własnych.
Można spotkać się także z opiniami, że przyzwyczajenia seniorów są silnie
ugruntowane i mają oni konserwatywne podejście do konsumpcji. Uważa się, że
seniorzy są konsumentami niepodatnymi na wpływ reklamy. Osoby starsze trudniej
podejmują decyzje, potrzebują często wielu szczegółowych informacji, po czym
niekiedy ostatecznie rezygnują z zakupu. Z tego powodu, uznawani są przez rynek
za klientów czasochłonnych, o niskiej stopie zwrotu, a w konsekwencji są
dyskryminowani.15
W świetle krótkiej charakterystyki osób starszych jako konsumentów wydaje się
niezwykle ciekawą przeprowadzenie analizy, której celem jest weryfikacja
zainteresowania i akceptacji dla żywności genetycznie modyfikowanej. Biorąc
jednakże pod uwagę fakt niezwykłej w ostatnich latach „mody” na konsumpcję
żywności ekologicznej (organicznej) zbadanie opinii na temat żywności
transgenicznej, na rzecz wprowadzenia której pewne środowiska lobbują wydaje się
być naukowo uzasadniona.
„Srebrni konsumenci” wobec GMO – wyniki badań
Badaniami własnymi objęto mieszkańców województwa lubuskiego. Próba
badawcza wynosiła 121 respondentów (75 kobiet i 46 mężczyzn). Były to osoby
powyżej 50 roku życia, wśród których największą grupę stanowili respondenci
w przedziale wiekowym 50-60 lat (54,5 proc.), pracujący (52 proc.) oraz pozostający
w związkach małżeńskich (74 proc.). Biorący udział w badaniu w większości mieli
wykształcenie średnie (43,8 proc.) i zawodowe (30,5 proc.), a ich dochody netto
w rodzinie znajdowały się w przedziale do 2 tys. zł (46 proc.), powyżej 2 tys. do 5
tys. (44,5 proc.). Aby zrealizować cel badań posłużono się metodą pomiaru
pośredniego w postaci ankiety ogólnej. Celem badania było poznanie opinii
„srebrnych konsumentów” na temat żywności modyfikowanej genetycznie, poziomu
jej akceptacji oraz analiza oddziaływania tych opinii na proces podejmowania decyzji
konsumenckich.
W przeprowadzonym badaniu zapytano respondentów o to, czy problematyka
dotyczącą GMO i bezpieczeństwa żywności jest dla nich ważna. Dla większości
badanych jest ona ważna (46,3 proc.) lub bardzo ważna (27,7 proc.), dla
zdecydowanej mniejszości jest mało ważna (14 proc.) lub nie ważna w ogóle (1,6
proc.) (Tab. 2).
Tabela nr 2: istotność problematyki GMO i bezpieczeństwa żywności

15

Na ile wg Pani/Pana sprawa GMO i bezpieczeństwa
żywności jest ważna?

Liczba
odpowiedzi

% odpowiedzi

bardzo ważna

33

27,7

ważna

56

46,3

mało ważna

17

14,0

M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa 2011, s. 3-5
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w ogóle nie ważna

2

1,6

jest mi obojętna

13

10,7

Suma

121

100,0

Źródło: wyniki badań własnych

Respondenci zostali zapytani również, czy osobiście interesują się GMO
i bezpieczeństwem żywności. Odpowiedzi rozłożyły się tu równomiernie: 50 proc.
badanych odpowiedziało, że nie interesują się tym tematem (w tym raczej nie: 42
proc. a zdecydowanie nie: 8 proc.), a niemal 50 proc. jest tą tematyką
zainteresowana (w tym zdecydowanie interesuje się 14,9 proc., a 34,7 proc. – raczej
tak). Zainteresowanie problematyką GMO jest największe wśród osób
z wykształceniem wyższym oraz mieszkających w mieście.
W badaniu postawiono pytanie o to, czy respondenci dokonując zakupów
zwracają uwagę na obecność GMO w nabywanych produktach żywnościowych.
Ponad 56 proc. ankietowanych zwraca uwagę na to, czy w kupowanych artykułach
znajduje się GMO. Pozostali respondenci raczej nie zwracają uwagi na tę informację
(36 proc.), a jedynie 6,6 proc. zdecydowanie ta informacja nie interesuje (Tab. 3).
Tabela nr 3: analiza etykiet nabywanych artykułów pod kątem zawartości GMO
Czy robiąc zakupy zwraca Pani/Pan uwagę na to
czy produkty żywnościowe, które chce Pani/Pan
kupić zostały wytworzone z roślin
modyfikowanych genetycznie?
zdecydowanie tak

Liczba
odpowiedzi

% odpowiedzi

17

14,1

raczej tak

52

42,9

raczej nie

44

36,4

zdecydowanie nie

8

6,6

Suma

121

100,0%

Źródło: wyniki badań własnych

„Srebrni konsumenci” z wyższym i średnim wykształceniem dokonując
zakupów żywności zwracają uwagę na zawartość w niej GMO częściej niż osoby
z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Natomiast miejsce zamieszkania
i status materialny nie oddziałują na ich zachowanie w tej kwestii.
Następnym zagadnieniem, które zbadano za pomocą ankiety, był sposób
oznakowania produktów zawierających GMO. Największy odsetek stanowią
odpowiedzi negatywne – prawie ½ respondentów uważa, że obecnie produkty
mające w swym składzie GMO nie są dostatecznie wyraźnie oznakowane.
Zdecydowana mniejszość uważa, że artykuły z GMO są dostatecznie wyraźnie
oznakowane (11,7 proc.). Dużą grupę stanowią osoby, które nie mają zdania w tej
kwestii, jest to aż 40 proc. respondentów (Rys. 1).
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Rysunek nr 1: sposób oznakowania produktów zawierających GMO według
ankietowanych

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Kolejne pytanie dotyczyło zakazu uprawy roślin modyfikowanych genetycznie
w Polsce. Dominująca część respondentów opowiedziała się za takim zakazem
(ponad 73 proc.), a zdecydowanych przeciwników zakazu było jedynie 3 proc. (Rys.
2).
Rysunek nr 2: konieczność zakazu uprawy roślin modyfikowanych genetycznie
w Polsce według ankietowanych

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Podobnie rozłożyły się głosy respondentów zapytanych, czy ich zdaniem
uprawa roślin genetycznie modyfikowane jest niebezpieczna dla zdrowia obywateli.
Tu również ponad 73 proc. respondentów uznało, że tego rodzaju uprawy niosą
ze sobą zagrożenie (zdecydowanie tak – 27,7 proc., raczej tak – 45,4 proc.), a tylko
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dla 4 proc. uprawy roślin genetycznie modyfikowanych zdecydowanie nie są
niebezpieczne.
Osoby biorące udział w badaniu zapytano, czy uważają, że uprawa roślin
modyfikowanych zaburzy dotychczasowe funkcjonowanie przyrody. I w tym
wypadku wyraźnie zaznaczyła się przewaga odpowiedzi twierdzących (2/3
respondentów).
Ankietowani udzielili również odpowiedzi na pytanie, czy kiedykolwiek
bezpośrednio mieli kontakt z żywnością modyfikowaną. Na tak zadane pytanie 43
proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, niemal tyle samo – 41,3 proc. nie
pamięta, czy tego rodzaju żywność widzieli, a jedynie 15,7 proc. odpowiedziało
przecząco. Spośród osób 50+, które miały kontakt z żywnością, w której składzie
jest GMO większość mieszka w mieście.
Na zakończenie zapytano respondentów, czy gdyby kupując artykuły
żywnościowe mieli wybierać między tańszymi, wyprodukowanymi z GMO
a droższymi, ale nie modyfikowanymi genetycznie, jakiego wyboru by dokonali?
Odpowiedzi rozłożyły się w następujący sposób: 40 proc. ankietowanych
preferowało produkty droższe, ale pozbawione GMO, aż 45,8 proc. nie potrafiło
odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, a tylko 14 proc. wybrałoby produkty
modyfikowane genetycznie, ale tańsze (Rys.3).
Rysunek nr 3: wybory srebrnych konsumentów dotyczące artykułów żywnościowych
zawierających GMO

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Im wyższe wykształcenie deklarują ankietowani, tym częściej zgłaszają chęć
zakupu towarów bez GMO, nawet gdyby były one droższe. Żaden z respondentów
z wyższym wykształceniem nie wybrałby żywności z GMO (Rys. 4).
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Rysunek nr 4: poziom wykształcenia srebrnych konsumentów, a ich wybory dotyczące
artykułów żywnościowych zawierających GMO

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że dla „srebrnych konsumentów”
problematyka GMO i bezpieczeństwa żywności jest ważna. Dokonując zakupów
żywnościowych konsumenci 50+ zwracają uwagę na zawartość w artykułach
organizmów modyfikowanych genetycznie. Twierdzą oni ponadto, że produkty
zawierające GMO nie są wystarczająco wyraźnie oznakowane. Jednak aż 40,8 proc.
nie ma w tej kwestii zdania. Przebadani „srebrni konsumenci” opowiedzieli się
zdecydowanie za zakazem uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (73 proc.).
Uważają oni także, że rośliny takie są niebezpieczne dla zdrowia człowieka (73
proc.) oraz, że zaburzą dotychczasowe funkcjonowanie przyrody (63 proc.).
Odnosząc się zatem do postawionej tezy jakoby starsi konsumenci charakteryzowali
się niskim poziomem zainteresowania i akceptacji dla żywności modyfikowanej
genetycznie należy stwierdzić, że seniorzy wykazują umiarkowany stopień
zainteresowania tym tematem. Natomiast jeśli chodzi o poziom akceptacji żywności
transgenicznej, to w większości są oni modyfikacjom genetycznym przeciwni.
Bezpośredni kontakt z żywnością modyfikowaną genetycznie wśród
analizowanej grupy konsumentów 50+ miało 43 proc. respondentów, a niemal tyle
samo (41,3 proc.) nie pamięta czy zetknął się z tego rodzaju produktami. Większość
respondentów deklaruje także, że kupując artykuły żywnościowe wybraliby nawet
droższe produkty, ale wolne od GMO.
Jak wynika z przeprowadzonych oraz innych, w tym przytoczonych wyników
badań społeczeństwo jest podzielone w kwestiach dotyczących GMO. Zarówno
strona przeciwników jak i zwolenników organizmów transgenicznych posługuje się
argumentami popartymi badaniami i/lub obserwacjami. Argumenty zwolenników
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związane są głównie z gospodarką, natomiast przeciwnicy skupiają się wokół
zagadnień dotyczących wpływu GMO na środowisko i człowieka.
Ważnym elementem dyskusji na temat GMO powinna stać się rzetelna
informacja docierająca do konsumentów. Dane na temat korzyści ale także
negatywnych konsekwencji, jakie przynosi uprawa roślin z GMO, powinny być
dostępna dla przeciętnego konsumenta. Dostępność informacji i jej czytelność
pozwala konsumentowi dokonać świadomego wyboru. Wiedza i wyraźne
oznakowania produktów GMO jest szczególnie istotna dla srebrnych konsumentów.
Streszczenie
Bezpieczeństwo żywności jest niezwykle istotną kwestią, gdyż bezpośrednio
oddziałuje na zdrowie i samopoczucie konsumentów. Jednym z czynników
wpływających na jakość żywności jest rodzaj i pochodzenie surowców, z których ją
wytworzono. Od kilku lat zarówno w świecie nauki, polityki jak i w społeczeństwie
trwa dyskusja na temat wpływu GMO na bezpieczeństwo żywności. W niniejszym
artykule podjęto próbę poznania opinii i nastawienia konsumentów będących
w wieku senioralnym (osób starszych) względem żywności transgenicznej.
Dociekania przeprowadzono przy użyciu metody badawczej w postaci ankiety
bezpośredniej.
Słowa klucze: GMO, bezpieczeństwo żywności, „srebrni konsumenci”
Summary
Food safety is an extremely important issue, because it directly affects the
health and well-being of consumers. One of the factors affecting the quality of the
food is the type and origin of the raw materials of which it is made. For several years,
both in the world of science, politics and society, there is an ongoing discussion on
the impact of GMOs on food safety. This article attempts to highlight views
and attitudes of elderly consumers towards transgenic food. Investigations are
carried out using the test method of a direct survey.
Key words: GMO, food safety, "silvers consumers"
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ROLA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W ORGANIZACJACH
WYKORZYSTUJĄCYCH ŹRÓDŁA I MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI
ENERGII ATOMOWEJ
Bezpieczeństwo jądrowe i kultura bezpieczeństwa jądrowego
W marcu 2005 roku w Londynie, podczas międzynarodowej konferencji na
temat bezpieczeństwa jądrowego „Globalne wskazówki na przyszłość” uznano, że
ryzyko ataków na obiekty jądrowe jest wysokie. Podkreślono znaczenie
przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa jądrowego oraz kultury
bezpieczeństwa jądrowego w organizacjach wykorzystujących źródła i materiały
promieniotwórcze. Zwrócono uwagę także na to, że wdrażanie kultury
bezpieczeństwa jądrowego w organizacji powinno być spójne, a pracownicy winni
pozostawać czujni, aby utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa było
możliwe.1
Jedna z podstawowych zasad Kodeksu Postępowania MAEA 2 na temat
bezpieczeństwa i ochrony źródeł i materiałów promieniotwórczych głosi, że
w każdym państwie, w celu ochrony osób, społeczeństwa i środowiska, należy
podejmować odpowiednie środki, za pomocą których propaguje się kulturę
bezpieczeństwa w odniesieniu do materiałów promieniotwórczych. Międzynarodowa
Agencja Energii Atomowej (MAEA), jest samodzielną organizacją w ramach systemu
Narodów Zjednoczonych. Działalność MAEA realizowana jest w ramach trzech
filarów: weryfikacji jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego oraz promocji nauki
i pokojowych zastosowań technik jądrowych. Polska jest członkiem MAEA od
początku jej istnienia.3
Na potrzeby niniejszego artykułu, kultura bezpieczeństwa jądrowego jest
zdefiniowana jako: zespół cech, postaw i zachowań osób, organizacji i instytucji,
które służą jako środek wspierania i wzmacniania bezpieczeństwa jądrowego.
Bezpieczeństwo jądrowe natomiast, to: zapobieganie, wykrywanie i reagowanie
na kradzież, sabotaż, nieautoryzowany dostęp, bezprawne przekazanie lub inne
szkodliwe działanie powiązane z jądrowymi lub innymi materiałami
promieniotwórczymi lub pozwiązanymi z nimi urządzeniami. Bezpieczeństwo
jądrowe obejmuje też tzw. ochronę fizyczną osób i mienia.
Zgodnie z definicją z ustawy Prawo atomowe i Traktat Euratom (traktat
ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z 25 marca 1957 r., który
wszedł w życie 1 stycznia 1958 r., w Polsce postanowienia Traktatu obowiązują od
momentu akcesji do Unii Europejskiej), pod pojęciem materiał jądrowy kryją się:
1

Nuclear Security: Global Directions for the Future (Proc. Int. Conf. London, 2005), IAEA. Vienna 2005
International Atomic Energy Agency, Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive
Sources, IAEA/CODEOC/2004, IAEA. Vienna 2004
3
www.wiedenonz.msz.gov.pl/pl/onz_org_miedzynarodowe/onz/organizacje_wyspecjalizowane_syste
mu_narodow_zjednoczonych/maea_iaea/ (pobrano 28.11.2015 r.)
2
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 rudy (substancje, z których można uzyskać materiały wyjściowe);
 materiały wyjściowe (źródłowe, wszelkie substancje zawierające uran lub
tor);
 specjalne materiały rozszczepialne (uran wzbogacony uranem – 235, pluton
– 239, tor, oraz wszelkie substancje zawierające dowolne z powyższych
izotopów).
Materiały jądrowe wyróżnia się spośród materiałów promieniotwórczych
ze względu na:
 ich potencjalne użycie do ładunków jądrowych;
 ograniczone techniczne możliwości ich wykrycia w terenie;
 inny z reguły sposób ich przejęcia i uruchomienia systemu reagowania (tzn.
w wyniku działania po uzyskaniu informacji);
 potrzebę wykorzystania metod sądowej analizy jądrowej do identyfikacji,
ustalenia historii i pochodzenia materiału. 4
Z kolei, źródło promieniotwórcze to materiał promieniotwórczy przygotowany do
wykorzystywania jego promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie,
rolnictwie i nauce. Nie przestrzeganie wymagań dla bezpiecznej pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego lub niewłaściwe zabezpieczenie takich źródeł może
prowadzić do trwałych uszkodzeń ciała, utraty zdrowia a nawet życia oraz skażeń
środowiska.5 Stąd, stosowna kultura bezpieczeństwa jądrowego daje pewność, że
wdrażanie środków bezpieczeństwa jądrowego otrzymuje wagę uzasadniającą ich
znaczenie.
Potencjalny wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo jądrowe
Zagrożeniami dla bezpieczeństwa jądrowego są przestępcy lub terroryści
pozyskujący i używający do swych celów:
 materiału nadającego się do produkcji broni jądrowej (po przetworzeniu);
 materiału jądrowego do zbudowania prowizorycznego jądrowego
urządzenia wybuchowego;
 materiału promieniotwórczego do skonstruowania broni radiologicznej (np.
brudnej bomby) i wyrządzenia szkody ludziom oraz środowisku.
Takie zagrożenia mogą również obejmować: rozprzestrzenianie materiału
radioaktywnego poprzez sabotaż w obiektach, w których materiał promieniotwórczy
się znajduje lub podczas jego transportu. Mogą to być zagrożenia o charakterze
zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
Konsekwencje polityczne i gospodarcze, a także wpływ na zdrowie człowieka
i środowiska niewłaściwego wykorzystania materiałów promieniotwórczych może
być katastrofalne w skutkach, szczególnie w przypadku wybuchu jądrowego. Efekty
użycia urządzeń do rozpraszania materiałów radioaktywnych mogą być także
nieprzewidywalne.
Świadome kształtowanie kultury bezpieczeństwa jądrowego przez osoby
fizyczne, organizacje i instytucje sprawia, że zachowują one czujność i podejmują
należyte środki w celu zapobiegania zagrożeniom i zwalczania aktów sabotażu lub
nieautoryzowanego użycia materiałów promieniotwórczych.

4
5

www.clor.waw.pl/bezpieczenstwo/zrodla_prom.htm (pobrano 28.11.2015 r.)
Ibidem…
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Elementy systemu bezpieczeństwa jądrowego
Zachowanie dyscypliny bezpieczeństwa jądrowego obejmuje szereg
elementów i czynności, w tym:
 prawodawstwo i regulacje;
 gromadzenie informacji;
 ocenę zagrożeń dla materiałów promieniotwórczych, urządzeń
towarzyszących oraz miejsc;
 systemy administracyjne;
 systemy techniczne;
 zdolność reagowania i działania ograniczające.
Żaden rząd lub organizacja, albo jej część, nie mogą pominąć, któregoś
z wymienionych elementów. Skuteczność kultury bezpieczeństwa jądrowego zależy
osób, które odpowiadają za właściwe planowanie, szkolenie, kształtowanie
świadomości innych ludzi, działanie systemów i ich utrzymywanie. Nawet dobrze
zaprojektowany system może być niesprawny, jeśli procedury niezbędne do obsługi
i utrzymania systemu są słabe, lub jeśli operatorzy nie przestrzegają procedur.
Zatem, utrzymanie porządku w systemie bezpieczeństwa zależy od
zaangażowanych w niego ludzi i ich przywódców. Uwaga liderów musi być
nastawiona na wzmacnianie istniejącej kultury bezpieczeństwa jądrowego.
Znaczenie czynnika ludzkiego w przywództwie i zarządzaniu
bezpieczeństwem jądrowym
Czynnik ludzki jest czynnikiem determinującym bezpieczeństwo jądrowe
i związane z nim incydenty oraz nieprawidłowości. W związku z tym, przywództwo
i zarządzanie to istotne elementy bezpieczeństwa.
Nieprawidłowościami bezpośrednio wpływającymi na bezpieczeństwo jądrowe
są świadome i szkodliwe działania, ale również niezamierzone błędy personelu, oraz
kwestie ergonomiczne związane z projektowaniem i oprogramowaniem urządzeń,
a także aplikacji. Ponadto, nieadekwatne procedury organizacyjne i procesy, oraz
błędy w zarządzaniu.
Świadomość i zaangażowanie poszczególnych osób, ale też zobowiązanie do
ciągłego doskonalenia kierownictwa, stanowią istotną przesłankę dla utrzymania
bezpieczeństwa jądrowego.
Bezpieczeństwo „safety” a „security”
W języku angielskim słowo „bezpieczeństwo” jest tłumaczone na dwa sposoby:
„safety” albo „security”, inaczej niż w języku polskim, w którym pojęcia
„bezpieczeństwo” się nie rozgranicza. 6
Z jednej strony, bezpieczeństwo typu „safety”, to bezpieczeństwo traktowane
jako ochrona przed wypadkami przy pracy, ochrona zdrowia i życia ludzi
w środowisku pracy i nie tylko, projektowanie fizyczne w celu zapobiegania
zdarzeniom niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi, lub ochrona na wypadek
wystąpienia takich zdarzeń. Zatem, terminu „safety” używa się wtedy, kiedy mowa
o zdarzeniach niezamierzonych, a bezpieczeństwo jest zapewnieniem ochrony

6

M. Wiśniewska, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej (w:) „Przegląd Naukowo
– Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa”. Poznań 2014, s. 418-427
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przed zdarzeniami losowymi, czyli niepożądanymi, które pojawiają się w wyniku
jednego lub większej liczby zbiegów okoliczności.
Z kolei, bezpieczeństwo rozumiane jako ochrona przed celowymi zdarzeniami,
incydentami o charakterze nieprzypadkowym, które są wynikiem umyślnego
i planowanego działania, to bezpieczeństwo w rozumieniu „security”,
w szczególności jest to:
 bezpieczeństwo państwa, organizacji lub osób, na wypadek działalności
przestępczej, takiej jak terroryzm, szpiegostwo, włamanie lub kradzież;
 bezpieczeństwo informacji;
 procedury stosowane lub środki podejmowane w celu zapewnienia takiego
bezpieczeństwa.
Właściwe władze odpowiedzialne za „safety”, jak i „security” powinny ze sobą
współdziałać i promować kulturę bezpieczeństwa w swoich obszarach działalności.
Promowanie i wzmacnianie ochrony w rozumieniu „safety” polega na wymianie
informacji, otwartej komunikacji i dbałości o przejrzystość dialogu. W nieco podobny
sposób należy postrzegać kulturę bezpieczeństwa w podejściu „security”, która
wymaga natychmiastowego reagowania na zagrożenia i incydenty, jakkolwiek
ogranicza komunikację wyłącznie do uprawnionych do posiadania tej wiedzy osób.
MAEA głosi, że te dwa obszary bezpieczeństwa powinno się integrować,
dlatego oba podejścia do kultury bezpieczeństwa muszą iść ręka w rękę, wzajemnie
się wspierać i uzupełniać, ze względu na wspólny cel, jakim jest ochrona przed
zagrożeniami.
Wytyczne MAEA dla podmiotów wykorzystujących źródła i materiały
jądrowe
Rozwój odpowiedniej kultury bezpieczeństwa jądrowego zależy od
reprezentantów różnych dyscyplin i organizacji, które muszą współpracować
ze sobą, aby skutecznie wzmacniać bezpieczeństwo. Rysunek nr 1 ilustruje grupy
(z podziałem na role) odpowiedzialne za wprowadzanie poszczególnych zespołów
elementów kultury bezpieczeństwa. W celu rozwoju kultury bezpieczeństwa należy
traktować każdą grupę, pomimo jej odrębności, jako część całości. Niezbędne są
wobec tego koordynacja i dialog danych elementów kultury bezpieczeństwa
w odniesieniu do następujących ról:
 państwa;
 organizacji;
 menedżerów w organizacji;
 personelu;
 społeczeństwa;
 społeczności międzynarodowej.
Pierwszym zasadniczym elementem kultury bezpieczeństwa jest polityka
krajowa i międzynarodowa, za którą odpowiada państwo. Drugim komponentem jest
organizacja, której zadaniem jest dostosować swoją działalność do polityki państwa.
W dalszej kolejności istotną rolę pełnią menedżerowie, którzy realizują cele
organizacji, a tuż za nimi osoby na pozostałych szczeblach organizacji, które stosują
się do zasad kultury bezpieczeństwa w ramach swojej własnej pracy.
Odpowiedzialność za tworzenie, wdrażanie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa
jądrowego na terytorium danego państwa spoczywa wyłącznie na tym państwie. To
po stronie państwa leży odpowiedzialność za ustanawianie ram prawnych
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sprzyjających efektywnej kulturze bezpieczeństwa jądrowego, do których
dostosowują się rożne państwowe organy. Najbardziej zainteresowanymi kulturą
bezpieczeństwa jądrowego w państwie organizacjami są m.in. organy regulacyjne,
operacyjne, ścigania, wywiadowcze, reagowania kryzysowego, wojsko oraz
pracownicy informacji publicznej.
Obowiązki związane z bezpieczeństwem materiałów radioaktywnych są
nałożone na szereg organizacji w państwie, począwszy od organów
ustawodawczych,
a
skończywszy
na
przewoźnikach
materiałów
promieniotwórczych. Ramy prawne ustanowione w danym państwie dla tych
organizacji, określające podstawę dla polityki bezpieczeństwa organizacji,
determinują środowisko pracy, jak i zachowania pracowników w miejscu pracy.
Zakres regulacji dla poszczególnych organizacji, pomimo swych podobieństw, może
się jednak różnić w zależności od rodzaju wykonywanej przez nie pracy. Jakość
kultury bezpieczeństwa jądrowego zależy zatem od skumulowanego działania
polityki, środowiska pracy oraz ludzkich zachowań.
Menedżerowie wpływają na kulturę organizacji poprzez działalność przywódczą
i praktykę zarządzania. Dzięki stałym wysiłkom, mając do dyspozycji systemy
motywacyjne, kształtują wzorce zachowań, a nawet zmieniają środowisko fizyczne
pracy.
Menedżerowie odpowiadają za cały cykl działania organizacji w zakresie
bezpieczeństwa, poczynając od określania polityki i celów bezpieczeństwa,
skończywszy na działaniach operacyjnych związanych z realizacją tych celów.
Menedżerowie poprzez swoje zachowanie, wykazując zaangażowanie
w bezpieczeństwo jądrowe, odgrywają ważną rolę w promowaniu kultury
bezpieczeństwa jądrowego w organizacji.
Kultura bezpieczeństwa jądrowego jest efektywna, jeśli menedżerowie kierują
organizacją w sposób, który sprawia, że ich podwładni rozumieją, iż realne
zagrożenie istnieje i bezpieczeństwo jądrowe jest ważne.
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Rysunek nr 1: role i elementy kultury bezpieczeństwa jądrowego
Określenie ogólnych
celów ochrony
Rola państwa

Delegowanie
odpowiedzialności
Ochrona informacji

Deklaracja polityki
bezpieczeństwa
Struktury zarządzania
Rola organizacji
Zasoby
Przegląd i poprawa
Określanie zakresu
odpowiedzialności
Kontrolowanie
Rola menedżerów
w organizacji

Szkolenie

Motywowanie

Audyt

Rozważne podejście

Czujna postawa

Rola personelu

Szybkość reakcji

Źródło: Nuclear Security Culture. Implementing guide. International Atomic Energy
Agency Nuclear Security Series No. 7. Vienna, 2008, s. 7

Kultura bezpieczeństwa jest skuteczna, jeśli wszyscy pracownicy są
odpowiedzialni za swoje zachowanie i zmotywowani do zapewnienia
bezpieczeństwa jądrowego w swoim miejscu pracy.
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Oznacza to, że można od nich oczekiwać tego, że potrafią ocenić sytuację oraz
są świadomi potencjalnych skutków swoich zachowań. Wymaga się od nich
rygorystycznego i rozsądnego podejście do obowiązujących ich zasad
bezpieczeństwa, ciągłej odpowiedzialności za ochronę materiałów radioaktywnych
i urządzeń towarzyszących, włącznie z miejscami ich przechowywania i transportem.
Efektywną kulturę bezpieczeństwa jądrowego charakteryzuje zgodność
z zasadami, przepisami i procedurami, a także nieustanna czujność i proaktywny
postawa ze strony personelu. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu cyklicznych
ćwiczeń w miejscu pracy na temat procedur reagowania, a także identyfikowania
i eliminowania zagrożeń nim one rzeczywiście wystąpią. Co więcej, aby
bezpieczeństwo jądrowe było skuteczne, ważne jest, żeby pracownicy rozumieli
istotę ochrony informacji. Personel powinien być zobowiązany do stosowania się do
procedur i nie ujawniania jakichkolwiek informacji, mogących obniżyć poziom
bezpieczeństwa. Rola pracowników w organizacji polega na świadomym i stałym
angażowaniu się w bezpieczeństwo.
Troska o kulturę bezpieczeństwa jądrowego nie może pozostać w zamknięciu,
wewnątrz organizacji, musi być współdzielona ze społeczeństwem. Wobec tego,
każda grupa lub organizacja, od której zależy bezpieczeństwo jądrowe musi
pamiętać o konieczności podnoszenia świadomości społecznej i mass-mediów na
temat kultury bezpieczeństwa jądrowego.
Społeczeństwo, zwłaszcza zamieszkujące tereny zlokalizowane w pobliżu
organizacji wykorzystującej materiały jądrowe, powinno być przez nią zapewniane
o tym, że bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie. Poufne informacje odnoszące
się do bezpieczeństwa nie mogą być ujawniane opinii publicznej, ale przekazywanie
stosownych informacji może być pomocne w zdobywaniu zaufania publicznego oraz
poparcia dla bezpieczeństwa jądrowego. Przekonanie opinii publicznej o potrzebie
bezpieczeństwa jądrowego może mieć pozytywny wpływ na kulturę bezpieczeństwa
jądrowego poprzez kształtowanie wśród ludzi pożądanych postaw lub działań.
Szczegółowa treść i sposób rozpowszechniania kultury będą się różnić w zależności
od lokalnych i krajowych warunków, także grup, do których będą adresowane
komunikaty (na przykład: zawodowych lub organizacji pozarządowych,
społeczeństwa w ogóle).
Opinia publiczna powinna postrzegać kulturę bezpieczeństwa jądrowego jako
oznakę profesjonalizmu, umiejętności i odpowiedzialności wszystkich podmiotów
(organizacji i osób) zaangażowanych w ochronę materiałów jądrowych. Powinno
wzrosnąć zaufanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa nuklearnego.
Rola społeczności międzynarodowej w obszarze kultury bezpieczeństwa
jądrowego zyskuje na znaczeniu wraz ze wzrostem wspólnego interesu państw
w realizację poprawy bezpieczeństwa źródeł i materiałów promieniotwórczych na
całym świecie.
Społeczność międzynarodowa dostarcza wskazówek i wsparcia, które mogą
być wykorzystywane przez państwa przy tworzeniu infrastruktur regulacyjnych
i instytucjonalnych, w tym przepisów i praktyk krajowych. Społeczność
międzynarodowa podejmuje inicjatywy w celu wspomagania bezpieczeństwa
jądrowego państw na szereg sposobów, na przykład w ramach dwustronnych,
wielostronnych i międzynarodowych programów pomocowych. W odniesieniu do
kultury bezpieczeństwa jądrowego są to m.in. poradniki wdrażania, metodologie
ocen, opiniowanie, nauczanie, pomoc techniczna.
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MAEA sprzyja kulturze bezpieczeństwa jądrowego, w szczególności poprzez
swoje mechanizmy koordynacji, zapewnienie możliwości rozwoju zasobów ludzkich,
publikacje, sprzęt i wyposażenie oraz usługi doradcze i eksperckie.
Streszczenie
Artykuł wyjaśnia i porządkuje podstawowe pojęcia i elementy kultury
bezpieczeństwa jądrowego, oraz tego jak odnoszą się one do uzgodnień i polityki
w zakresie innych aspektów bezpieczeństwa jądrowego. Ponadto, stanowi przegląd
cech kultury bezpieczeństwa jądrowego, podkreślając, że bezpieczeństwo jądrowe
ostatecznie zależy od ludzi: polityków, menedżerów, pracowników i, do pewnego
stopnia, członków społeczeństwa. Co więcej, osoby te wpływają na bezpieczeństwo
jądrowe w sposób, w jaki współdziałają ze sobą i zarządzają systemami
technicznymi.
Promowanie i wzmacnianie koncepcji kultury bezpieczeństwa jądrowego dąży
do tworzenia międzynarodowych wytycznych oraz podnoszenia poziomu
świadomości wszystkich zainteresowanych stron, w tym opinii publicznej i sektora
prywatnego. W każdym państwie powinno się, mając na uwadze ochronę
społeczeństwa i środowiska, podejmować odpowiednie środki zmierzające do
propagowania kultury bezpieczeństwa
wśród
organizacji oraz osób
wykorzystujących w swojej działalności źródła i materiały promieniotwórcze.
Słowa klucze: kultura bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwo jądrowe,
energetyka jądrowa, kultura, bezpieczeństwo
Summary
The article explains and organizes the basic concepts and elements of nuclear
security culture, and how they relate to arrangements and policies for other aspects
of nuclear safety and security. In addition, an overview of the features of the nuclear
security culture, stressing that nuclear security ultimately depends on people:
politicians, managers, employees and, to some extent, members of the public.
Moreover, they affect the nuclear security in the way in which interact with each other
and manage the technical systems.
Promoting and strengthening the concept of the nuclear security culture aims
to create international guidelines and raise the level of awareness among all
stakeholders, including the public and private sectors. Every State shall, to protect
the public and the environment, take appropriate measures to promote a culture
of security among organizations and individuals using sources and radioactive
materials.
Key words: nuclear security culture, nuclear security, atomic energy, culture,
security
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UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SZKOŁY RODZENIA A PRZYGOTOWANIE
DO PORODU I OPIEKI NAD NOWORODKIEM

Wprowadzenie
Ciąża stanowi wyjątkowy i szczególny czas dla przyszłych rodziców, jest
okresem, charakteryzującym się występowaniem wielu radosnych i podniosłych
przeżyć w życiu rodziny. Jednakże stanowi również czas intensywnego
poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania i motywacji do zdobywania wiedzy
z zakresu ciąży, porodu, pielęgnacji noworodka itp. Jedną z najważniejszych
i najbardziej profesjonalnych form przygotowujący do macierzyństwa i ojcostwa jest
szkoła rodzenia. Jest to instytucja prowadzona zazwyczaj przez wykwalifikowaną
położną, która prowadzi kurs przygotowujący do wejścia w nowe role życiowe.
Składa się z dwóch rodzajów zajęć: teoretycznych i praktycznych, w których mogą
uczestniczyć kobiety wraz ze swoimi partnerami. Jednym z głównych celów szkoły
rodzenia jest przekazania odpowiedniej i fachowej wiedzy, co ma na celu
zmniejszenie lęku, obaw i strachu przed porodem. Zachęcanie do aktywnego
uczestnictwa i przeżywania porodu włącznie z nauką odpowiedniej komunikacji
z personelem medycznym pracującym na trakcie porodowym. Współczesna szkoła
rodzenia bazuje na założeniach psychoprofilaktyki porodowej. 1,2
Ciąża określana jest jako odmienny wewnętrzny stan organizmu.3 Czas
przygotowania nie tylko pod względem fizycznym i biologicznym do przyjęcia
nowego życia lecz przede wszystkim jest okresem silnie doświadczalnych emocji
oraz wyjątkowym czasem budowania jedynej i niepowtarzalnej więzi, jaka wytwarza
się miedzy matką, a jeszcze nienarodzonym dzieckiem m.in. poprzez odczuwanie
przez ciężarną ruchów płodu i nauki rozpoznawania jego stanu snu i czuwania. 4
Moment poczęcia dziecka i jego czterdziestotygodniowy okres rozwoju w łonie matki

M. Kwiatek, T. Gęca, J. Biegaj-Fic,A. Kwaśniewska, Szkoła rodzenia –profil pacjentek oraz wpływ zajęć
na przebieg porodu i stan noworodka (w:) „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”. 2011, Tom 17, Nr 3,
111-115
2
M. Sadowska, A. Kędzierska, A. Wdowiak, A. Brześcińska, Efektywność funkcjonowania szkół rodzenia
w opinii kobiet (w:) „European Journal of Medical Technologies”. 2013, 32-40
3
G. Iwanowicz-Palus, D. Stobnicka, D. Ćwiek, Psychoprofilaktyka porodowa (w:) G. Iwanowicz-Palus
(red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012, 164-180
4
E. Popławska, S. Śliwowska, Więź emocjonalna z dzieckiem w okresie prenatalnym, FIDES ET RATIO.
2011, Nr 2(6), 28-39
1
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pozwala przyszłym rodzicom na kształtowania postaw rodzicielskich i przygotowanie
w wejście w nowe role życiowe.5
Cel badań
Każda ciąża zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny jest znaczącym, nowym
etapem w ich życiu, któremu nie zawsze zdołają sprostać. Dlatego, też integralną
częścią formowania postaw macierzyństwa i ojcostwa powinno być odpowiednie
przygotowanie zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym nabytym trakcie
uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia. 6 Wielu autorów podkreśla fakt, że poród
jest ogromnym wysiłkiem fizycznym dla kobiety i dlatego program zajęć szkoły
rodzenia ulega ciągłym modyfikacjom mających na celu, jak najlepsze dopasowanie
do aktualnych potrzeb rodzącej. Główną istotą kursu zajęć edukacji przedporodowej
jest przygotowanie do rodzicielstwa zgodnie z zasadami psychoprofilaktyki
porodowej i psychoanelgezji.7
W związku z powyższymi tezami interesujące staje się pytanie, czy udział
w zajęciach szkoły rodzenia ma znaczący wpływ na przygotowanie do porodu
i opieki nad noworodkiem? Czy nabyte wiadomości i umiejętności praktyczne
znajdują odzwierciedlenie w codziennych czynnościach? Czy zmienne
demograficzne, w jakiś sposób determinują podjęcie decyzji o uczęszczaniu do
szkoły rodzenia?
W Polsce wielu badaczy zajmowało się aspektem szkoły rodzenia jako czynnika
wpływającego np. na subiektywną ocenę przygotowania pod względem
teoretycznym i sprawnościowym do porodu oraz ocenę poziomu odczuwalnego lęku
związanego z porodem, opieką nad noworodkiem i przebiegiem połogu. Badania te
najczęściej dotyczyły problemu bólu porodowego, metod jego łagodzenia
i zmniejszenia lęku przed porodem u absolwentek szkół rodzenia. Dlatego, też
badanie zależności pomiędzy uczestnictwem w szkole rodzenia a przygotowaniem
do porodu i opieki nad noworodkiem wydaje się interesującym kierunkiem badań,
jednocześnie stanowiąc kontynuowanie badań i być może poszerzenie dotychczas
zbadanych zależności.
W pracy przyjęto ogólne założenie, iż udział w zajęciach szkoły rodzenia ma
znaczący wpływ na przygotowanie do porodu i opieki nad noworodkiem oraz, że
istnieją czynniki demograficzne, które mogą mieć istotne znaczenie w podjęciu
decyzji o uczestnictwie w kursie edukacji przedporodowej.
Celem pracy było zbadanie jaki wpływ ma udział w zajęciach szkoły rodzenia
na przygotowanie do porodu i opieki nad noworodkiem.
Ponad to określono następujące problemy badawcze:
1. Czy wiek kobiet jest czynnikiem determinującym udział w zajęciach
w zajęciach szkoły rodzenia?
2. Czy istnieje zależność między cechami demograficznymi, a udziałem
w zajęciach szkoły rodzenia?

5

6

7

G. Iwanowicz-Palus, Psychoprofilaktyka u kobiet w ciąży (w:) A. Bień (red.): Opieka nad kobietą
ciężarną. Warszawa 2009, 342-357
I. Caus, M. Mazurek, J. Kamińska, P. Kielar, Szkoły rodzenia na wyspach Brytyjskich (w:) „Zdrowie
Publ”. 2002, 59
W. Piziak, Wpływ przygotowania psychofizycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu
(w:) „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Rzeszów 2009, 3, 283
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3. Czy kolejność ciąż ma wpływ na podjęcie decyzji o uczestnictwie
w zajęciach edukacji przedporodowej?
4. Czy wiedza nabyta podczas zajęć szkoły rodzenia wpływa na podniesienie
poziomu świadomości macierzyństwa i znaczenia przeżycia aktu porodu?
5. Czy uczestnictwo w zajęciach ma wpływ na sposób ukończenia porodu?
6. Czy aktywny udział w zajęciach szkoły rodzenia wpływa sposób radzenia
sobie ze stresem i na obniżenie lęku przed porodem?
7. Czy sytuacja socjoekonomiczna kobiet jest czynnikiem determinującym
podjęcie decyzji o uczestnictwie w szkole rodzenia?
Materiał i metody
W celu uzyskania materiału badawczego przebadano 96 kobiet, które przebyły
poród oraz były absolwentkami szkół rodzenia. Posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego wykorzystując narzędzie badawcze w postaci autorskiego
kwestionariusza ankiety. Zawierał on 32 pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru.
Uzyskane wyniki zostały opracowane i przedstawione w formie opisowej
i statystycznej w postaci tabel, diagramów kołowych i słupkowych. Badania
przeprowadzone zostały w okresie od 1 kwietnia do 20 maja 2014 roku. Miejscem
prowadzenia badań była Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-68
Bydgoszcz oraz fora internetowe o tematyce ciążowej, na których prowadzona była
ankieta on-line. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej
Collegium Medicum w Bydgoszczy nr KB 251/2014.
Wyniki badań
W Tabeli nr. 1 przedstawione zostały zmienne demograficzne, które w znaczący
sposób wpływają na chęć udziału w szkole rodzenia. Z powyższej analizy wynika, że
wśród badanych kobiet ponad połowa (58%) była zamężna, a 42% kobiet było stanu
wolnego. Największa liczba respondentek znajdowała się w przedziale wiekowym od
20-30 lat i stanowiła 71% ogółu, natomiast pozostałe kobiety były w wieku od 30 do
40 lat (29%). Zdecydowana większość badanych pochodziła z miast (duże miasto
52%, miasto wojewódzkie 27%) i posiadała wyższe wykształcenie (58%).
Tabela nr 1: zmienne demograficzne badanej populacji
Cechy demograficzne

Ankietowani
n

%

Poniżej 20 lat

0

0

20-30 lat

68

71

30-40 lat

28

29

Powyżej 40 lat

0

0

Panna

40

42

Zamężna

56

58

Wdowa

0

0

Wiek

Stan cywilny:
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Rozwiedziona

0

0

Wieś

5

5

Małe miasteczko

15

16

Duże miasto

50

52

Miasto wojewódzkie

26

27

Podstawowe

4

4

Zawodowe

9

10

Średnie

27

28

Wyższe

56

58

Miejsce zamieszkania:

Wykształcenie zawodowe:

Źródło: badania własne

Spośród
ankietowanych
79%
kobiet
przebywało
na
urlopie
macierzyńskim/wychowawczym, a pozostałe 16% nie pracowalo, natomiast 5%
kobiet podaje, iż nadal pracuje zawodowo.
Rysunek nr 1: aktywność zawodowa badanych kobiet

5%
przebywam na urolpie
macierzyńskim/
wychowawczym

16%

Nie pracuje zawodowo

79%

Pracuje zawodowo

Źródło: badania własne

Na pytanie o miesięczny dochód na członka rodziny respondentki w 100%
odpowiedziały, iż szacuje się on powyżej 1200 zł.
Głównym czynnikiem motywującym do uczestnictwa w zajęciach szkoły
rodzenia była pierwsza ciąża kobiety (87%). Pozostałe 10% stanowiły kobiety
w drugiej ciąży, natomiast 3% stanowiły kobiety będące w kolejnej ciąży.
Większość ankietowanych kobiet (48%) odpowiedziało, iż o szansie
skorzystania z udziału w kursie szkoły rodzenia dowiedziały się od rodziny,
znajomych, natomiast 21% zaczerpnęło informacji z książek i czasopism. Pozostałe
kobiety (16%) uzyskały informacje od lekarza, położnej, prowadzących ich ciążę,
a reszta w 9% z Internetu, 6% badanych kobiet z mediów.
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Rysunek nr 2: źródła informacji na temat możliwości uczęszczania do szkoły rodzenia

6%
9%
od rodziny, znajomych

48%
21%

od lekarza, położnej
z książek, czasopism
z internetu
z mediów

16%

Źródło: badania własne

Ponad połowa respondentek (63%) uczęszczała zarówno na zajęcia
praktyczne jak i teoretyczne, 32% ankietowanych kobiet skorzystała wyłącznie
z zajęć praktycznych, natomiast 5% wykazało chęć udziału w zajęciach
teoretycznych. Analiza wyników wskazuje, iż 93% kobiet uczestniczyło w zajęciach
szkoły rodzenia z mężem/partnerem. Natomiast odsetek 7% deklaruje udział
w kursie samotnie, bez towarzystwa osób trzecich.
Rysunek nr 3: rodzaj zajęć, w których uczestniczyły kobiety w szkole rodzenia

zajęcia teoretyczne i
praktyczne

32%

tylko zajęcia teoretyczne
63%

tylko zajęcia praktyczne

5%

Źródło: badania własne

Blisko 2/3 kobiet odpowiedziało, że wiedza i sam udział w szkole rodzenia miał
znaczący wpływ na przebieg porodu. Natomiast 29% respondentek uważa, iż tylko
częściowo się przydały, a odsetek 5% badanych zaznaczyło, że nie wpłynęło to
w żaden sposób na przebieg porodu.
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Rysunek nr 4: wpływ wiedzy i udział w szkole rodzenia na przebieg porodu

29%
tak
nie
5%

częściowo

66%

Źródło: badania własne

W Tabeli nr. 2 wyrażono opinię kobiet na temat wykorzystania technik
relaksacyjnych i łagodzenia bólu, które zostały przedstawione w trakcie realizacji
zajęć w szkole rodzenia. Uzyskane wyniki wskazują, iż dla 38% kobiet były one
skuteczne, a 26% badanych stwierdziło, iż pomimo wykorzystania ich nie odczuły
ulgi. Spośród ankietowanych kobiet 20% nie potrafiło się na nich skupić, natomiast
pozostałe 16% nie miało możliwości ich zastosowania w trakcie porodu.
Tabela nr 2: wykorzystanie technik relaksacyjnych i łagodzenia bólu przedstawionych
na zajęciach w szkole rodzenia
Wykorzystanie technik
relaksacyjnych i łagodzenia bólu

n

ankietowani
%

Tak, lecz nie były skuteczne

25

26

Tak, przyniosły mi ulgę

37

38

Nie potrafiłam się na nich skupić

19

20

Nie, nie miałam takiej możliwości

15

16

Źródło: badania własne

Zmniejszenie poziomu stresu po odbyciu kursu szkoły rodzenia zadeklarowało
62% badanych kobiet. Wśród 23% ankietowanych kobiet lęk zmniejszył się
częściowo, a 15% uważa, iż odczuwało jeszcze większe zdenerwowanie.
Zdaniem 83% kobiet ankietowanych treści przedstawiane podczas zajęć
w szkole rodzenia były przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Jednak 15%
kobiet uważa, iż niektóre tematy omawiane były zbyt trudnym językiem medycznym,
a odsetek 2% deklaruje, że wszystkie zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne
były niezroumiałe.
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W dalszej części ankiety zapytano kobiety o najistotniejszy ich zdaniem temat,
który został poruszony podczas udziału w zajęciach szkoły rodzenia. Ankietowane
osoby wskazują, iż jednym z najważniejszych dla nich zagadnień był temat
karmienia piersią, ponieważ stanowi on 40% wszystkich odpowiedzi. Zagadnienie
dotyczące ćwiczeń usprawniających i oddechowych przygotowujących kobiety do
porodu był istotny dla 26% kobiet badanych. Natomiast mniej ważne pod względem
ilości odpowiedzi stanowią tematy dotyczące: pielęgnacji noworodka 14%, fizjologii
ciąży 11%, przygotowania fizycznego i psychicznego kobiety do porodu 7% oraz
przygotowanie domu na przyjęcie noworodka tylko 2%.
Rysunek nr 5: najistotniejszy temat poruszany w trakcie zajęć w szkole rodzenia
w ocenie badanych kobiet

2%
7%
26%

11%
14%

40%

ćwiczenia usprawniające i oddechowe przygotowujące kobiety do porodu
karmienie piersią
pielęgnacja noworodka
fizjologia ciąży
przygotowanie fizyczne i psychiczne kobiety do porodu
przygotowanie domu na przyjęcie noworodka

Źródło: badania własne
Większość (66%) ankietowanych odpowiedziało, iż wykorzystało w pełni
wiedzę na temat prawidłowego parcia i oddychania w trakcie porodu. Pozostałe 26%
badanych zaznaczyło, iż wykorzystało wiedzę tylko częściowo. Natomiast 8%
stanowiły kobiety, które z niej nie skorzystały.
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Rysunek nr 6: wykorzystanie nabytej wiedzy dotyczącej prawidłowego oddychania
i parcia w trakcie porodu

8%
tak

26%

tak, ale tylko częściowo
nie

66%

Źródło: badania własne

Ponad połowa ankietowanych (62%) systematycznie wykonywała ćwiczenia
Kegla w trakcie ciąży. Ponad 1/3 badanych kobiet nie ćwiczyła. Jako przyczynę nie
wykonywania ćwiczeń Kegla respondetki podawały niechęć do wysiłku fizycznego,
co stanowiło 69% odpowiedzi, 17% to wystapienie przeciwskazań zdrowotnych,
natomiast 14% kobiet zaznaczyło brak czasu wolnego.
Rysunek nr 7: opinia kobiet dotycząca porodu po ukończeniu kursu w szkole rodzenia

3%
9%
12%

76%

Było to ciężkie przeżycie, lecz nagrodzone narodzinami zdrowego dziecka
Poród był spokojny, aktywnie uczestniczyłam w każdym jego okresie,
współpracowałam z personelm
zgodny z oczekiwaniami
ciężki, nie mogam się skupić, nie współpracowałam
Źródło: badania własne
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Większość kobiet rodziło w towarzystwie męża/ partnera. Tylko 9%
ankietowanych poród przeżyło samotnie (Rys. 8). 79% kobiet uznało obecność
osoby bliskiej przy porodzie za pomocną, natomiast 8 % respondentek uważa ją za
denerwującą. Dla 13% kobiet, obecność ta jest bez znaczenia.
Rysunek nr 8: W jakim towarzystwie rodziła badana kobieta?

Z mężem/
partnerem
87%

Sama
9%

Inne
4%

Z koleżanką
3%

Z kimś z rodziny
1%

Źródło: badania własne

Wśród 73% ankietowanych kobiet poród odbył się w sposób fizjologiczny,
natomiast 27% stanowiły cesarskie cięcia. Pomimo operacyjnego rozwiązania ciąży,
większość kobiet (77%) deklaruje zadowolenie z udziału w kursie szkoły rodzenia.
W dalszej części ankiety zapytano kobiety o poziom ich wiedzy w kwestii
macierzyństwa i opieki nad noworodkiem po ukończeniu kursu szkoły rodzenia.
Otrzymano następujące wyniki: 47% kobiet odpowiedziało, że zdecydowanie
podniósł się ich poziom wiedzy, a odpowiedź, że raczej tak zaznaczyło 41%
badanych. Dla pozostałych kobiet (3%) ukończenie szkoły rodzenia zdecydowanie
nie podniosło ich poziomu wiedzy, natomiast 9% ankietowanych nie ma zdania na
ten temat, bądź nie potrafi tego ocenić.
Większość kobiet badanych (86%) wskazuje na wykorzystanie wiedzy na temat
karmienia piersią podczas pierwszego kontaktu z dzieckiem. Natomiast 14%
spośród ankietowanych odpowiedziało, iż nie miało takiej możliwości.
Ponad połowa (61%) kobiet badanych opowiedziało się za wykorzystaniem
nabytej podczas zajęć wiedzy, która dotyczyła przygotowanie domu oraz
niezbędnych rzeczy do szpitala, a inne w 25% uznały, iż skorzystały z niej tylko
częściowo. Pozostałe 14% kobiet zaznaczyło odpowiedź nie, co wiąże się
z niewykorzystaniem informacji nabytych podczas zajęć w szkole rodzenia.
Zdaniem większości kobiet (73%) wiedza przekazana na temat podstawowych
zasad pielęgnacji noworodka (zmiana pieluch, pielęgnacja pępka, kąpiel itp.) była
pomocna i znalazła odzwierciedlenie w codziennych czynnościach.
Chęć udziału po raz kolejny w kursie szkoły rodzenia deklaruje 41%
ankietowanych kobiet; 47% reprezentują kobiety, które jeszcze się zastanowią. 12%
badanych uważa, że powtórny udział będzie zbyteczny.
Nieco ponad połowa (52%) badanych kobiet uważa, iż szkoły rodzenia pełnią
bardzo ważną rolę w życiu ciężarnej kobiety. 38% respondentek ocenia rolę szkoły
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rodzenia na raczej wysoką, 8% nie ma zdania na ten temat, a nisko i bardzo nisko
ocenia tą rolę 1% ankietowanych kobiet.
Dyskusja
Jedną z najlepszych form przygotowania kobiety ciężarnej do porodu i wejścia
w nowe życiowe role jest instytucja szkoły rodzenia, która obecnie rekomendowana
jest przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Forma zajęć jaka jest
prezentowana w trakcie kursu edukacji przedporodowej cieszy się stale rosnącą
popularnością, co można zaobserwować w pracach badaczy z różnych ośrodków. 8
Po przeprowadzeniu badań i dokonaniu analizy można stwierdzić występowanie
zależności pomiędzy czynnikami determinującymi a udziałem w zajęciach szkoły
rodzenia.
Uzyskane na podstawie badań wyniki wskazują, iż wiek kobiet decydujących
się na udział w zajęciach szkoły rodzenia jest czynnikiem determinującym jego
wybór. W badanej grupie aż 71% responedetek było w wieku od 20 do 30 lat,
natomiast pozostałe znajdowały się w przedziale wiekowym od 30-40 lat.
Prezentowane wyniki znajdują swoje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych
przez Sadowską i wsp., gdzie 73,8% stanowią kobiety w wieku do lat 30, zaś
pozostałe 26,2% są w wieku 31 lat i powyżej. 9
W trakcie analizy danych zaobserowano istnienie znaczącej zależności między
zmiennymi demograficznymi a uczęszczaniem do szkoły rodzenia. W grupie
badanej prawie 79% ankietowanych pochodziła z miast (duże miasto 52%, miasto
wojewódzkie 27%). Co może wskazywać na to, iż w miastach jest większa
dostępność do szkół rodzenia. Respondentki znacznie częściej posiadały wyższe
wykształcenie (52%). Zależność ta znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach
przeprowadzonych przez Ćwiek.10
Wyniki uzyskanych badań wskazują, iż na decyzję o udziale w szkole rodzenia
ma wpływ kolejności ciąż. Ankietowane kobiety będące po raz pierwszy w ciąży
stanowią 87% ogółu badanych. Pozwala to sądzić, iż pierwiastki nie posiadają
fachowej wiedzy i pragną przygotować się pod względem fizycznym jak
i psychicznym do porodu, co skłania ich do edukacji w tym kierunku poprzez udział
w szkole rodzenia. Spostrzeżenie to jest zgodne z tezami postawionymi przez
Stangret i wsp., w jej badaniach aż 79% respondentek stanowią pierworódki.11
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia w postaci
praktycznego przełożenia nabytej wiedzy wpływają w sposób znaczący na
świadomość przyszłego macierzyństwa oraz pozwalają traktować poród jako cud
narodzin. Powyższe stwierdzenie w 88% (47% odpowiedzi zdecydowanie tak, 41%

M. Kwiatek, T. Gęca, J. Biegaj-Fic, A. Kwaśniewska, Szkoła rodzenia –profil pacjentek oraz wpływ zajęć
na przebieg porodu i stan noworodka (w:) „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”. 2011, Tom 17, Nr 3,
111-115
9
M. Sadowska, A. Kędzierska, A. Wdowiak, A. Brześcińska, Efektywność funkcjonowania szkół rodzenia
w opinii kobiet (w:) „European Journal of Medical Technologies”. 2013, 32-40
10
D. Ćwiek, R. Czajka, A. Jurczak, E. Grochanas, Wpływ sposobu zakończenia ciąży na wystąpienie lęku
przed porodem u absolwentek szkoły rodzenia i kobiet bez tej formy edukacji (w:) „Family Medicine
&Primary Care Review”. 2006, 8, 2, 213-216
11
A. Stangret, A. Cendrowska, D. Szukiewicz, Wpływ Szkoły rodzenia na subiektywną ocenę
przygotowania teoretycznego i sprawnościowego do porodu (w:) „Nowa Medycyna”. 2008, 1, 2-6
8
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raczej tak) znajduje swoje odzierciedlenie w przeprowadzonych badaniach.
Podobne spostrzeżenia można znaleźć u Kołomyjec i wsp. 12
W grupie ankietowanych kobiet 73% z nich urodziło siłami natury,
a w przypadku 27% ciąża została zakończona poprzez wykonanie cięcia
cesarskiego. Podobne wyniki otrzymała Piziak. Nasuwa się spostrzeżenie, że szkoła
rodzenia poprzez przygotowanie zarówno pod względem fizycznym i psychicznym
ma wpływ na sposób ukończenia ciąży. 13
Kolejnym korzystnym następstwem ukończenia kursu szkoły rodzenia jest
nauczenie ciężarnej sposobów radzenia sobie ze stresem i obniżenie lęku przed
porodem. Jedynie poprzez aktywny udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych
można osiągnąć wyżej wymienione cele. Wg Walentyn i wsp. szkoła rodzenia
wpływa zmianę wyobrażenia kobiet na temat porodu, jednocześnie powodując
zmniejszenie lęku i obaw z nim związanych. 14
W przeprowadzonych badaniach zauważono, iż do szkoły rodzenia
uczęszczały kobiety będące w dobrej sytuacji socjoekonomicznej, ponieważ w 100%
odpowiedzi dochód na członka rodziny wynosił powyżej 1200 zł. Można wysnuć
spostrzeżenie, iż osoby najdujące się w złej sytuacji bytowej nie mogą skorzystać
z kursu edukacji przedporodowej, co wskazuje na ograniczoną ilość szkół
bezpłatnych. Dlatego też koszt opłacenia kursu przyczynia się do rezygnacji
z udziału w szkole rodzenia. Podobne wyniki w swoich badaniach otrzymali Gibas
i wsp., w swojej analizie stwierdzają, że sytuacja życiowa oraz materialna w sposób
znaczący wpływają na podjęcie decyzji o udziale w szkole rodzenia.15
Wnioski
1. W zajęciach szkoły rodzenia biorą udział kobiety w przedziale wiekowym od
20 do 30 lat.
2. Uczestnictwo w kursie szkoły rodzenia zależne jest od cech
demograficznych (miejsce zamieszkania, wykształcenie).
3. Ukończenie kursu szkoły rodzenia wpływa na sposób radzenia sobie
ze stresem i na zmniejszenie poziomu lęku.
4. Uczestnictwo w szkole rodzenia pozwala kobiecie przygotować się do
przyszłego macierzyństwa i nabyć praktycznych umiejętności.
5. Udział w zajęciach szkoły rodzenia ma znaczący wpływ na sposób
ukończenia ciąży.
6. Sytuacja socjoekonomiczna wpływa na podjęcie decyzji o uczetnictwie
w kursie edukacji przedporodowej.

P. Kołomyjec, S. Suchocki, M. Kędra-Rakoczy, Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych
biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka
(w:) „Kliniczna Perinatologia i Gienekologia”. 2007, Tom 43, zeszyt 3, 57-60
13
W. Piziak, Wpływ przygotowania psychofizycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu
(w:) „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Rzeszów, 2009, 3, 282-292
14
E. Walentyn, A. Wiktor, A. Wdowiak, B. Wawrzycki, M. Wawrzycka, H. Wiktor, Opinie i obawy kobiet
odnośnie porodu zależne od przygotowania w szkole rodzenia (w:) „Zdr Publ”. 2004, 114(3), 279-282
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B. Gibas,H. Huras, Szkoła rodzenia w przygotowaniu do porodu naturalnego (w:) M. Wojtal.,
D. Żurawicka (red.): Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach
medycyny. Opole 2013, 121-132
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Streszczenie
Ciążą stanowi wyjątkowy i szczególny czas dla przyszłych rodziców, jest
okresem charakteryzującym się występowaniem wielu podniosłych i radosnych
przeżyć w życiu rodziny. Jedną z najbardziej profesjonalnych form przygotowujących
do macierzyństwa i ojcostwa jest szkoła rodzenia.
Badaniami zostały objęte 96 kobiet, które przebyły poród i jednocześnie są
absolwentkami szkół rodzenia. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego
wykorzystując narzędzie badawcze w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety.
Otrzymane wyniki zostały przedstawione w postaci tabel oraz diagramów
kołowych. Po dokonaniu analizy wyciągnięto następujące wnioski: 1. W zajęciach
szkoły rodzenia biorą udział kobiety w przedziale wiekowym 20-30 lat. 2.
Uczestnictwo w kursie szkoły rodzenia zależne jest od cech demograficznych
(miejsce zamieszkania, wykształcenie). 3. Ukończenie kursu szkoły rodzenia
wpływa na sposób radzenia sobie ze stresem oraz na zmniejszenie poziomu lęku.
4. Uczestnictwo w szkole rodzenia pozwala kobiecie przygotować się do przyszłego
macierzyństwa i nabyć praktycznych umiejętności. 5. Udział w zajęciach szkoły
rodzenia ma znaczący wpływ na sposób ukończenia ciąży. 6. Sytuacja
socjoekonomiczna wpływa na podjęcie decyzji o uczestnictwie w kursie edukacji
przedporodowej.
Słowa klucze: szkoła rodzenia, macierzyństwo, poród
Summary
Pregnancy is a unique and special time for expectant parents, it is a period
characterized by the presence of many solemn and joyful experiences in life of the
family. One of the most professional forms of preparations for motherhood
and fatherhood is a school of childbirth. The study included 96 women who gave
birth to their children and, at the same time, were graduates of childbirth classes.
The research tool was the method of diagnostic survey in the form of a questionnaire.
The results are presented in the form of tables and pie charts. After analyzing the
results, the following conclusions are drawn: 1. Antenatal classes are most popular
among women aged 20-30. 2. The ability to take advantage of the chance to go to
a school of birth depends on demographic conditions (place of residence, marital
status, education). 3. Completing a childbirth course influences the way of coping
with stress and decreases anxiety levels.4. The attendance at antenatal classes can
prepare a woman for future maternity and help her to acquire practical skills. 5.
Participation in childbirth school activities has a significant impact on the way
of completion of pregnancy.6. Socio-economic situation affects decisions about
participation in an antenatal education course.
Key words: school childbirth, motherhood, childbirth
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CZY KOBIETY POSIADAJĄ WYSTARCZAJĄCĄ WIEDZĘ NA TEMAT
CYKLU MENSTRUACYJNEGO?

Wprowadzenie
Cykl miesiączkowy polega na cyklicznych zmianach w obrębie jajnika i błony
śluzowej macicy, których rezultatem jest comiesięczne krwawienie, zwane
menstruacją lub miesiączką. W każdym prawidłowym cyklu zachodzące przemiany
mają na celu zapłodnienie i implantację zarodka. Prawidłowy cykl miesiączkowy trwa
28 dni i jest liczony od pierwszego dnia miesiączki do pierwszego dnia następnej
miesiączki. Wahania w zakresie 21-36 dni należy traktować za normalne. Czas
trwania cyklu zależy od indywidualnych właściwości i okresu życia kobiety. W cyklu
miesiączkowym wyróżnia się fazę: folikularną, owulacyjną i lutealną. Wszystkie
zmiany są efektem działania hormonów i zależności hormonalnych między
podwzgórzem, przysadką i jajnikiem. Dodatkowo cykl miesiączkowy dzieli się na
jajnikowy, endometrialny i szyjkowy. 1 Czas ten nie pozostaje bez wpływu na
zachowania kobiet i pojawianie się różnych problemów natury osobistej i społecznej.
Dla dziewcząt jest to czas kształtowania się osobowości, zdobywania
samodzielności, podejmowania nowych zadań i ról społecznych oraz szczególnego
interesowania się własną osobą, rozwojem samooceny, a także zainteresowania
sferą seksualną. To czas poszukiwania i wyboru własnej drogi życiowej,
konstruowania planów na przyszłość, kwestionowania wartości.
Przygotowanie dziewczynki, jeszcze przed menarche, do okresu pokwitania,
w tym dostarczenie jej wiedzy na temat fizjologii cyklu miesiączkowego i sposobów
pokonywania pojawiających się trudności, należy przede wszystkim do matki.
Pewną rolę przypisuje nauczycielom i personelowi medycznemu (np. pielęgniarce
szkolnej czy środowiskowej). Okres ten często określany jest jako trudny i dlatego
dziewczęta, a potem kobiety wymagają wsparcia, zrozumienia i życzliwości. 2
Pierwsze informacje na temat fizjologii cyklu menstruacyjnego są
zamieszczone w programach nauczania szkoły podstawowej, a edukacja uczniów

1

2

L. Pawelczyk, B. Banaszewska, Cykl miesiączkowy (w:) GH. Bręborowicz (red.): Położnictwo
i ginekologia. Ginekologia 2. Warszawa 2007, s. 571-591
C. Łepecka-Klusek., Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia (w:) http://www.wyda
wnictwopzwl.pl/download/229240100.pdf (pobrano 18.02.2016 r.)
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w tym zakresie jest ważnym zadaniem spoczywającym na nauczycielach, rodzicach
oraz pracownikach opieki zdrowotnej.3
Częstym zjawiskiem wśród kobiet w każdym wieku są zaburzenia
miesiączkowania. Uważa się, że ich występowaniu sprzyja niewłaściwy tryb życia,
źle zbilansowana pod względem kalorii i doboru składników odżywczych dieta,
mała aktywność fizyczna, narażenie na stres. Ból miesiączkowy to jedna
z najczęściej deklarowanych przez kobiety dolegliwości. Szczególnie często
występuje u kobiet, które jeszcze nie rodziły. Występowanie dolegliwości bólowych
w trakcie miesiączki
znacząco wpływa na jakość życia kobiety, obniża jej aktywność społeczną,
utrudnia wykonywanie codziennych obowiązków w życiu osobistym i zawodowym,
jest przyczyną nieobecności w pracy, na zajęciach w szkole lub na uczelni, a także
mniejszej wydajności w pracy fizycznej i umysłowej.4
W ostatnich latach wzrasta liczba kobiet cierpiących z powodu zespołu napięcia
przedmiesiączkowego (premenstrual syndrome, PMS). Zespół napięcia
przedmiesiączkowego, to objawy fizyczne, behawioralne i psychologiczne bez
choroby organicznej lub psychicznej, które regularnie powracają w fazie lutealnej
każdego cyklu miesiączkowego i ustępują lub znacznie słabną wraz z końcem
miesiączki. Nasilenie i rodzaj objawów PMS wpływa na życie rodzinne i aktywność
zawodową oraz obniża znacznie komfort życia kobiet. 5 W piśmiennictwie opisuje się
ponad 150 objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Wśród najczęściej
występujących obserwuje się objawy psychiczne takie jak: przygnębienie,
drażliwość, niepokój, smutek, zmienność nastroju często z wrogim nastawieniem do
otoczenia, uczucie niepewności, zmęczenie, brak koncentracji, zaburzenia snu,
obniżenie libido. Do wiodących objawów somatycznych zalicza się: bolesne
obrzmienie piersi, wzdęcia brzucha, uczucie pełności w podbrzuszu, obrzęki
kończyn, bóle i zawroty głowy, nadmierny apetyt, zaparcia, zwiększenie masy
ciała.6,7
Cel badań
Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego i ustalenie
wybranych zmiennych determinujących jej poziom.
Materiał i metody
Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Dyrekcji: Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Bydgoszczy oraz Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
(KB 196/2015). Do badania włączono 110 pełnoletnich kobiet, które wyraziły
dobrowolną zgodę na udział w projekcie badawczym. Badanie realizowano za
3

4

5

6

7

K. Kanadys, M. Lewicka, I. Niziołek, i wsp., Subiektywna ocena wiedzy młodzieży licealnej w zakresie
fizjologii cyklu miesiączkowego kobiety (w:) „Probl Piel”. 2010, 18
I. Teul, K. Kliś, K. Jarzębek, i wsp., Częstość występowania oraz czynniki skorelowane z bólem
miesiączkowym u zdrowych studentek (w:) „Annales Academiae Medicae Stetinensis”. 2014, 60
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Guideline No. 48. Leczenie zespołu napięcia
przedmiesiączkowego (w:) „Ginekologia po Dyplomie”. 2011, 2
J. Cunningham, K. A. Yonkers, S. O’Brien, et al. Update on research and treatment of premenstrual
dysphoric disorder (w:) „Harv Rev Psychiatry”. 2009, 17
A. Wilamowska., Zespół napięcia przedmiesiączkowego - większe ryzyko objawów menopauzalnych
(w:) „Przegl Menopauz”. 2006, 2
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pomocą sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwestionariusz
ankiety własnej konstrukcji. Ankieta składała się z 29 pytań zamkniętych. Pytania
dotyczyły: długości trwania cyklu miesiączkowego oraz charakterystyki jego faz,
owulacji, hormonu sygnalizującego obecność ciąży i zespołu napięcia
przedmiesiączkowego, a także źródeł wiedzy na temat miesiączki. Pozostałe pytania
dotyczyły metryczki, tj. wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca
zamieszkania, aktywności zawodowej. Wiek badanej próby mieścił się w przedziale
18-65 lat, ze średnią wieku 33 lata (33,04) i odchyleniem standardowym (SD=15,06).
Ponad połowa badanych kobiet znajdowała się w przedziale wiekowym 25-65 lat
(55,5%) wobec 44,5% kobiet w wieku 18-25 lat. Również ponad połowa badanych
posiadała wykształcenie średnie (52,7%) wobec niecałej jednej czwartej kobiet
z wykształceniem wyższym (24,5%) oraz podstawowym/zawodowym (22,7%).
Rozkład badanej próby pod względem stanu cywilnego był w miarę jednorodny,
z czego największy odsetek stanowiły kobiety będące mężatkami (37,3%) oraz
w związkach partnerskich/nieformalnych (35,5%). Kobiety samotne stanowiły
jedynie 2,3% badanej grupy. Nieco ponad połowa ankietowanych zamieszkiwała
tereny miast (53,6%) wobec 46,4% mieszkanek wsi.
Analizę badań wykonano za pomocą pakietu Statistica v.10 oraz arkusza
kalkulacyjnego Excel. Zależności między poziomem wiedzy (przedziały)
a zmiennymi jakościowymi weryfikowano za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
Pearsona. Wyniki zaprezentowano za pomocą tabel dwudzielczych. Przyjęto
poziom istotności równy 0,05. W praktyce oznacza to następujący układ hipotez: H0:
brak statystycznie istotnych zależności między badanymi zmiennymi (p>0,05) H1:
występuje statystycznie istotna zależność między badanymi zmiennymi (p<0,05).
Stosując test chi-kwadrat wykorzystano następujące wzory:
 Otrzymywanie liczebności oczekiwanych (f e):
(∑ 𝑓𝑤 ) (∑ 𝑓𝑘 )
𝑓𝑒 =
𝑁
gdzie:
∑ 𝑓𝑤 – suma liczebności zaobserwowanych w wierszu
∑ 𝑓𝑘 – suma liczebności zaobserwowanych w kolumnie
N – liczebność ogólna
 Liczbę stopni swobody obliczono stosując wzór:
𝑑𝑓 = (𝑤 − 1)(𝑘 − 1)
(f0 − fe )2
χ2 = ∑
fe
gdzie:
fe – liczebność oczekiwana
f0 – liczebność mierzona.
Wartości (χ2) odczytywano z tablic na poziomie istotności 0,05. Hipoteza
została przyjęta dla warunków χ2< χ20,05df w przypadku odwrotnego wyniku hipoteza
została odrzucona.8
Analizując poziom wiedzy badanej próby przyjęto następujące przedziały
zawierające ilość poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie:
 poziom wiedzy niski – prawidłowe odpowiedzi od 0 do 5,

8

J. R. Taylor., Wstęp do analizy błędu pomiarowego. Warszawa 2013, s. 214-219
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 poziom wiedzy przeciętny – prawidłowe odpowiedzi od 6 do 10,
 poziom wiedzy wysoki – prawidłowe odpowiedzi od 11 do 15.
Za każdą prawidłową odpowiedź respondentka otrzymywała 1 punkt. Rozkład
procentowy poprawnych odpowiedzi przedstawiono w tabeli 1.
Tabela nr 1: rozkład procentowy poprawnych odpowiedzi do poszczególnych pytań
kwestionariusza ankiety
Ilość
% poprawnych
poprawnych
odpowiedzi
odpowiedzi
W którym momencie rozpoczyna się cykl menstruacyjny?
73
66,4%
Ile faz jest w cyklu menstruacyjnym?
33
30,0%
Ile trwa średni cykl menstruacyjny?
76
69,1%
Jak zmienia się podstawowa temperatura ciała po owulacji?
37
33,6%
Ile razy w ciągu jednego cyklu występuje owulacja?
85
77,3%
W którym miejscu dochodzi do owulacji?
44
40,0%
Ile żyje uwolniona komórka jajowa?
35
31,8%
Jaki jest śluz w trakcie owulacji?
48
43,6%
W której fazie cyklu występują dni płodne?
99
90,0%
Jaką ilość krwi traci się podczas menstruacji?
21
19,1%
Który z hormonów wywołuje wstrzymanie menstruacji,
48
43,6%
sygnalizując jednocześnie ciążę?
Jak stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych
46
41,8%
wpływa na zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS)?
Jaki wpływ na masę ciała ma zespół napięcia
32
29,1%
przedmiesiączkowego?
Zespół napięcia przedmiesiączkowego może wywoływać?
37
33,6%
Podczas zespołu napięcia przedmiesiączkowego można
48
43,6%
odczuwać wzmożone łaknienie na..?
Źródło: badanie własne
Pytanie

Wyniki badań
W wyniku analizy statystycznej wykazano, że ponad trzy czwarte (75,5%)
badanych wykazało się przeciętnym poziomem wiedzy na temat cyklu
miesiączkowego. Blisko jedna czwarta badanych (21,8%) posiadała niski poziom
wiedzy, a tylko 2,7% odznaczyło się wysokim poziomem wiedzy na ten temat.
Stwierdzono więc przeciętny poziom wiedzy badanej próby kobiet na temat cyklu
menstruacyjnego. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela nr 2: ocena poziomu wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego
Poziom wiedzy

n

%

niski

24

21,8

przeciętny

83

75,5

wysoki
Ogółem
Źródło: badanie własne

3

2,7

110

100,0
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Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego
ze względu na wybrane zmienne socjodemograficzne
W wyniku analizy statystycznej wykazano, że w grupie wiekowej od 18 do 25
lat przeciętny poziom wiedzy uzyskało 30,6% badanych, natomiast niski poziom
wiedzy aż 69,4% respondentek. W grupie wiekowej 26-65 lat przeciętny poziom
wiedzy uzyskało 63,9% kobiet, niski natomiast 36,1%. Żadna z respondentek nie
wykazała się wysokim poziomem wiedzy – tabela 3.
Tabela nr 3: ocena zależności pomiędzy wiekiem a poziomem wiedzy kobiet na temat
cyklu menstruacyjnego
Wiek/poziom wiedzy
przeciętny
% kolumny
niski
% kolumny
Ogółem
Statystka
Chi^2 Pearsona
Źródło: badanie własne

18-25 lat

26-65 lat

Razem

15
30,6%
34
69,4%
49
Chi-kwadrat
12,1

39
63,9%
22
36,1%
61
df
df=1

54
56
110
p
p=0,001

Na poziomie istotności 0,05 zaobserwowano statystycznie istotną (p=0,001)
zależność między poziomem wiedzy na temat cyklu miesiączkowego a wiekiem.
Kobiety w wieku 26-65 lat (63,9%) istotnie częściej niż kobiety w wieku 18-25 lat
(30,6%) wykazały się przeciętnym poziomem wiedzy na temat cyklu
miesiączkowego.
Kobiety mieszkające w mieście wykazywały następujący poziom wiedzy: niski
– 52,5%, przeciętny – 47,5%. Mieszkanki wsi natomiast swoją wiedzę prezentowały
następująco: przeciętny – 51%, niski – 49%. Szczegółowe dane przedstawiono
w tabeli 4.
Tabela nr 4: ocena zależności pomiędzy miejscem a poziomem wiedzy kobiet na temat
cyklu menstruacyjnego
Miejsce zam./
poziom wiedzy
przeciętny
% kolumny

Miasto

Wieś

Razem

28
47,5%

26
51,0%

54

niski
% kolumny

31
52,5%

25
49,0%

56

59
Chi-kwadr.
0,1

51
df
df=1

110
p
p=0,712

Ogółem
statystyka
Chi^2 Pearsona
Źródło: badanie własne

Na poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
mówiącej o braku statystycznie istotnej (p=0,712) zależności między poziomem
wiedzy na temat cyklu a miejscem zamieszkania. Kobiety mieszkające na wsi
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nieznacznie częściej (51%) niż kobiety z miasta (47,5%) wykazały się średnim
poziomem wiedzy na temat cyklu. Powstałe różnice uzyskane w badaniu powstały
na skutek działania przyczyn przypadkowych.
Respondentki posiadające wykształcenie wyższe prezentują następujący
poziom wiedzy: przeciętny – 59,3%, niski – 40,7%. Poziom wiedzy kobiet
z wykształceniem średnim: przeciętny – 37,9%, niski – 62,1%. Poziom wiedzy kobiet
z wykształceniem zawodowym/podstawowym: przeciętny 64%, niski 36%. Wyniki
ankietowania przedstawiono w tabeli 5.
Tabela nr 5: ocena zależności pomiędzy wykształceniem a poziomem wiedzy kobiet na
temat cyklu menstruacyjnego
Wykształcenie/
poziom wiedzy

Średnie

Zawodowe/
podstawowe

Wyższe

Razem

niski
%kolumny
przeciętny
%kolumny
Ogółem
Statystyka

36
62,1%
22
37,9%
58
Chi-kwadrat

9
36,0%
16
64,0%
25
df

11
40,7%
16
59,3%
27
p

56

Chi^2 Pearsona

6,2

df=2

p=0,044

54
110

Źródło: badanie własne

Na poziomie istotności 0,05 zaobserwowano statystycznie istotną (p=0,044)
zależność między poziomem wykształcenia a poziomem wiedzy na temat cyklu.
Kobiety z wykształceniem podstawowym/zawodowym (64%) oraz wyższym (59,3%)
częściej niż kobiety z wykształceniem średnim (37,9%) wykazały się przeciętnym
poziomem wiedzy na temat cyklu.
Ocena poziomu wiedzy na temat cyklu menstruacyjnego ze względu na
źródło czerpania informacji na ten temat
Najczęstszym źródłem wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego okazała
się: szkoła (27,3%), lekarz (27,3%), Internet (24,5%). Szczegółowe dane
ankietowania zawarto na rysunku 1.
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Rysunek 1: źródła wiedzy badanej próby na temat cyklu miesiączkowego

Źródło: badanie własne

Największy odsetek badanych, które wykazały niski poziom wiedzy, czerpały
wiedzę na temat cyklu miesiączkowego od położnych (41,7%) oraz od rodziców
(27,3%). Wysoki poziom wiedzy wykazały 2 osoby (7,4%) czerpiące wiedzę
z Internetu, oraz 1 osoba (3,3%) czerpiąca wiedzę od lekarza ginekologa. Wyniki
szczegółowe przedstawiono w tabeli 6.
Tabela nr 6: ocena zależności pomiędzy źródłem informacji na temat cyklu
miesiączkowego a poziomem wiedzy w tym zakresie
Poziom
wiedzy/źródło
informacji
niski

Szkoła

Internet

Rodzice

Lekarz
ginekolog

Położna

Ogółem

6

4

3

6

5

24

%kolumny

20,0%

14,8%

27,3%

20,0%

41,7%

przeciętny

24

21

8

23

7

%kolumny

80,0%

77,8%

72,7%

76,7%

58,3%

wysoki

0

2

0

1

0

%kolumny

0,0%

7,4%

0,0%

3,3%

0,0%

Ogółem

30

27

11

30

12

statystyka

Chi-kwadrat

df

p

Chi^2 Yatesa

3,3

df=8

p=0,917

83

3

110

Źródło: badanie własne

Na poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
mówiącej o braku statystycznie istotnej (p=0,917) zależności między źródłem wiedzy
na temat fizjologii cyklu menstruacyjnego a poziomem wiedzy. Niezależnie od źródła
wiedzy największe odsetki wykazały się przeciętnym poziomem wiedzy.
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Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego
ze względu na częstość wizyt u lekarza ginekologa
Ankietowane, które wcale nie uczęszczały do lekarza ginekologa prezentowały
swój poziom wiedzy następująco: przeciętny poziom wiedzy – 52%, niski poziom
wiedzy – 48%. Kobiety, odwiedzające lekarza rzadziej niż co 3 lata: poziom wiedzy
przeciętny – 41,9%, poziom wiedzy niski – 58,1%. Kobiety, uczęszczające do
lekarza raz na 3 lata: przeciętny poziom wiedzy – 52,4%, poziom wiedzy niski –
47,6%. Badane, które raz w roku odbywały wizytę u lekarza ginekologa: poziom
wiedzy przeciętny – 51,5%, poziom wiedzy niski – 48,5%. Wyniki szczegółowe
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela nr 7: ocena zależności pomiędzy częstością wizyt u lekarza ginekologa,
a poziomem wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego
Częstość wizyt u
lekarza/
poziom wiedzy

Wcale

Rzadziej niż co 3
lata

Raz w roku

Raz na 3 lata

przeciętny
%kolumny

13
52,0%

13
41,9%

17
51,5%

11
52,4%

niski

12

18

16

10

%kolumny

48,0%

58,1%

48,5%

47,6%

Ogółem

25

31

33

21

statystyka

Chi-kwadrat

df

p

Chi^2 Pearsona

0,9

df=3

p=0,828

Źródło: badanie własne

Na poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
mówiącej o braku statystycznie istotnej (p=0,828) zależności między poziomem
wiedzy na temat cyklu a częstością wizyt u lekarza ginekologa. Najlepszą
(przeciętny poziom) wiedzą w temacie cyklu wykazały się kobiety wizytujące
u ginekologa raz na 3 lata (52,4%) oraz nie odwiedzające go w ogóle (52,0%), co
było nieznacznie nieistotnie wyższe niż w przypadku odwiedzających tego lekarza
raz w roku (51,5%) lub rzadziej niż co 3 lata (41,9%).
Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat zespołu napięcia
przedmiesiączkowego (PMS – Premenstrual Syndrome)
Analizując poziom wiedzy na temat PMS brano pod uwagę następujące pytania
kwestionariusza ankiety:
 Jak stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych wpływa
na zespół napięcia przedmiesiączkowego?
 Jaki wpływ na masę ciała ma zespół napięcia przedmiesiączkowego?
 Jaki nastrój wywołuje zespół napięcia przedmiesiączkowego?
 Na jakie produkty spożywcze można odczuwać wzmożone łaknienie
podczas PMS?
Przyjęto następujące przedziały zawierające ilość poprawnych odpowiedzi
na pytania zawarte w ankiecie:
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 poziom wiedzy niski – prawidłowe odpowiedzi od 0 do 1,
 poziom wiedzy przeciętny – prawidłowe odpowiedzi od 2 do 3,
 poziom wiedzy wysoki – prawidłowe odpowiedzi – 4.
Nieco ponad połowa badanych kobiet (55,5%) wykazała się niskim poziomem
wiedzy na temat PMS. Ponadto 43,6% badanych uzyskało przeciętne wyniki w tym
zakresie, a tylko 0,9% badanych reprezentuje wysoki poziom wiedzy w zakresie
zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Wyniki te potwierdzają założoną hipotezę
o niskim poziomie wiedzy kobiet na temat PMS.
Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat zespołu napięcia
przedmiesiączkowego ze względu na wybrane zmienne socjodemograficzne
W grupie wiekowej 18-25 lat największy odsetek stanowiły osoby o przeciętnym
poziomie wiedzy (53,1%). Poziom niski w tej grupie stanowiło 44,9% badanych,
a wysoki jedynie 2%. Z kolei w grupie 25-65 lat blisko dwie trzecie (63,9%)
cechowała się niskim poziomem wiedzy, poziom przeciętny prezentowało 36,1%
respondentek, żadna z badanych kobiet nie wykazała wysokiego poziomu wiedzy
na temat miesiączki. Szczegółowe dane prezentuje tabela 8.
Tabela nr 8: ocena zależności pomiędzy wiekiem a poziomem wiedzy na temat PMS
Poziom wiedzy/wiek

18-25 lat

25-65 lat

Razem

niski

22

39

61

%kolumny

44,9%

63,9%

przeciętny

26

22

%kolumny

53,1%

36,1%

wysoki

1

0

%kolumny

2,0%

0,0%

Ogółem

49

61

statystyka

Chi-kwadrat

df

p

2,9

df=2

p=0,236

Chi^2 Yatesa
Źródło: badanie własne

48

1

110

Na poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
mówiącej o braku statystycznie istotnej (p=0,236) zależności między wiekiem,
a poziomem wiedzy na temat PMS. Odsetki kobiet w poszczególnych grupach
wiekowych nie różnią się istotnie.
Osoby z wykształceniem średnim w większości (53,5%) prezentowały niski
poziom wiedzy na temat PMS. Przeciętnym poziomem wiedzy w tej grupie wykazało
się 44,8% badanych, natomiast wysokim tylko jedna osoba (1,7%). W grupie
badanych z wykształceniem podstawowym lub zawodowym większość (52%)
wykazała się przeciętnym poziomem wiedzy. Poziom niski prezentowało 48%
ankietowanych, natomiast nikt nie prezentował wysokiego poziomu wiedzy. Osoby
z wykształceniem wyższym w większości (66,7%) prezentowały niski poziom
wiedzy. Poziom przeciętny prezentowało 33,3% badanych. Nikt nie wykazał się
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wysokim poziomem wiedzy na temat PMS. Szczegółowe dane przedstawiono
w tabeli 9.
Tabela nr 9: ocena zależności pomiędzy wykształceniem a poziomem wiedzy na temat
PMS
Poziom wiedzy/
wykształcenie
niski

Średnie

Wyższe

Ogółem

31

Podstawowe/
Zawodowe
12

18

61

% kolumny

53,5%

48,0%

66,7%

przeciętny

26

13

9

% kolumny

44,8%

52,0%

33,3%

wysoki

1

0

0

% kolumny

1,7%

0,0%

0,0%

Ogółem

58

25

27

statystyka

Chi-kwadrat

df

Chi^2 Yatesa
1,8
Źródło: badanie własne

df=4

48

1

110

p=0,765

Na poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
mówiącej o braku statystycznie istotnej (p=0,765) zależności między
wykształceniem, a poziomem wiedzy na temat PMS. Odsetki kobiet
w poszczególnych grupach wykształcenia nie różnią się istotnie.
Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat owulacji
Analizując poziom wiedzy na temat owulacji brano pod uwagę następujące
pytania kwestionariusz ankiety:
 Jak zmienia się podstawowa temperatura ciała po owulacji?
 Ile razy w ciągu jednego cyklu występuje owulacja?
 W którym miejscu dochodzi do owulacji
 Ile żyje uwolniona komórka jajowa?
 Jaki jest śluz w trakcie owulacji?
 W której fazie cyklu miesiączkowego występują dni płodne?
Przyjęto następujące przedziały zawierające ilość poprawnych odpowiedzi
na pytania zawarte w ankiecie:
 poziom wiedzy niski – prawidłowe odpowiedzi od 1 do 2,
 poziom wiedzy przeciętny – prawidłowe odpowiedzi od 3 do 4,
 poziom wiedzy wysoki – prawidłowe odpowiedzi – 5.
Blisko dwie trzecie badanych kobiet (64,5%) wykazało się przeciętnym
poziomem wiedzy na temat owulacji. Prawie jedna trzecia (32,7%) uzyskała
przeciętne wyniki, a tylko 2,7% badanych reprezentuje wysoki poziom wiedzy w tym
zakresie. Wyniki przedstawiono w tabeli 10.
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Tabela nr 10: ocena poziomu wiedzy kobiet na temat owulacji
Poziom wiedzy na temat owulacji
Poziom

n

%

przeciętny

71

64,5

niski

36

32,7

wysoki

3

2,7

110

100,0

Ogółem
Źródło: badanie własne

Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat długości trwania i faz cyklu
miesiączkowego
Analizując poziom wiedzy na temat długości trwania i faz cyklu
menstruacyjnego brano pod uwagę następujące pytania kwestionariusz ankiety:
 W którym momencie rozpoczyna się cykl menstruacyjny?
 Ile faz jest w cyklu menstruacyjnym?
 Ile trwa średni cykl menstruacyjny?
Przyjęto następujące przedziały zawierające ilość poprawnych odpowiedzi
na pytania zawarte w ankiecie:
 poziom wiedzy niski – prawidłowe odpowiedzi od 0 do 1,
 poziom wiedzy przeciętny – prawidłowe odpowiedzi – 2,
 poziom wiedzy wysoki – prawidłowe odpowiedzi – 3.
Nieco ponad połowa badanych kobiet (51,8%) wykazała się przeciętnym
poziomem wiedzy na temat długości trwania i faz cyklu. Ponadto 39,1% badanych
uzyskało niskie wyniki w tym zakresie a tylko 9,1 % badanych reprezentuje wysoki
poziom. Potwierdza to założoną hipotezę o przeciętnym poziomie wiedzy kobiet
w zakresie długości trwania i faz cyklu miesiączkowego. Wyniki szczegółowe
przedstawiono w tabeli 11.
Tabela nr 11: ocena poziomu wiedzy kobiet na temat długości trwania i faz cyklu
miesiączkowego
Poziom wiedzy na temat długości trwania i faz cyklu miesiączkowego
Poziom

n

%

wysoki

10

9,1

przeciętny

57

51,8

niski

43

39,1

110

100,0

Ogółem
Źródło: badanie własne

Podsumowanie
Podjęte badania stanowiły okazję do zwrócenia uwagi na świadomość kobiet
w zakresie fizjologii własnego organizmu. Głównym celem pracy było ustalenie
poziomu wiedzy kobiet na temat cyklu miesiączkowego oraz jednostek
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współtowarzyszących temu procesowi. W ostatnich latach niewiele jest doniesień
oceniających poziom wiedzy społeczeństwa w tym zakresie. Dużo więcej natomiast,
pojawia się badań dotyczących menarche oraz postaw i opinii na ten temat. Obecnie
w Polsce obserwuje się wzrost poziomu edukacji na temat miesiączkowania. Nie jest
to jednak zadowalający poziom, a wiele kobiet posiada braki w podstawowej wiedzy.
Wykształcenie w zakresie fizjologii cyklu miesiączkowego jest ważnym wykładnikiem
poziomu edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Rozwój nauk medycznych,
a zwłaszcza pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii układu rozrodczego, doprowadził
do tego, że cykl miesiączkowy nie jest już jedynie przykrą dolegliwością dotyczącą
każdej kobiety, ale stanowi ważny wykładnik zdrowia i funkcjonowania organizmu
kobiecego. Jest ściśle związany z prokreacją, naturalnymi metodami planowania
rodziny, ale także wpływa na poszczególne układy organizmu. Cykl menstruacyjny
wiąże się z wieloma jednostkami dotyczącymi zaburzeń tego procesu oraz może
warunkować zmiany nastroju, wagi, temperatury ciała, samopoczucia i wielu innych
czynników wpływających na życie codzienne kobiet.
W materiale własnym stwierdzono, że poziom wiedzy kobiet na temat cyklu
miesiączkowego był przeciętny. Niskim poziomem wiedzy wykazało się 21,8%
badanych, a wysokim jedynie trzy osoby, co stanowiło 2,7% badanej próby.
W badaniach prowadzonych na Tajwanie, obejmujących próbę 556 osób
stwierdzono, że badani nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat
miesiączkowania. Autorzy podkreślają, iż szkoła jest pierwszym i głównym źródłem
informacji w tym zakresie, i wskazują na kluczową rolę w edukacji pielęgniarek
szkolnych, które powinny zostać włączone do projektowania i wdrażania programu
nauczania seksualnego.9 W badaniach przeprowadzonych w 2008 roku przez
Stubbs i wsp.10 wykazano, że amerykańskie dziewczęta w okresie pokwitania mają
niewystarczającą wiedzę na temat cyklu miesiączkowego. W badaniach własnych
wykazano, że zmienne socjodemograficzne (wiek, wykształcenie) w istotny sposób
różnicują poziom wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego. Zależności takiej
nie wykazano jednak pomiędzy miejscem zamieszkania a poziomem wiedzy w tym
zakresie. Kobiety w wieku 26-65 lat (63,9%) istotnie częściej niż kobiety w wieku 1825 lat (30,6%) wykazały się przeciętnym poziomem wiedzy. Potwierdza to
przypuszczenie, że kobiety starsze posiadające większe doświadczenie mają
adekwatnie wyższy poziom wiedzy w tym zakresie. W literaturze przedmiotu nie
znaleziono badań skupiających się na podobnych zależnościach. Istotnie częściej
badano osoby w wieku szkolnym/licealnym aniżeli kobiety starsze. Poziom wiedzy
polskiej młodzieży licealnej z zakresu cyklu miesiączkowego prezentuje się
przeciętnie.11 Natomiast jak już wyżej nadmieniono, w badaniach Stubbs i Ching-Yu
wykazano, że poziom wiedzy młodzieży na temat miesiączkowania jest niski.
Oznacza to, iż należy zwrócić szczególną uwagę na edukację i kształtowanie postaw
wobec własnej seksualności młodych kobiet. W 2009 r. w Warszawie zawiązało się
„Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży”.
Zadeklarowano wówczas, że odpowiednie organy będą wspólnie działały na rzecz
9

Ch. Ching-Yu, Y. Kyeongra, L. Shwu-Ru, Taiwanese adolescents gender differences in knowledge and
attitudes towards menstruation (w:) “Nurs. Health Sci”. 2007, 9
10
M. L. Stubbs, Cultural perceptions and practices around menarche and adolescent menstruation in the
United States (w:) “Ann NY Acad. Sci”. 2008, 1135
11
K. Kanadys, M. Lewicka, I. Niziołek, i wsp. Subiektywna ocena wiedzy młodzieży licealnej w zakresie
fizjologii cyklu miesiączkowego kobiety (w:) „Probl Piel”. 2010, 18
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upowszechniania edukacji seksualnej. Ustanowiono wtedy również o wprowadzeniu
rozwiązań gwarantujących powszechny, obowiązkowy i przede wszystkim
dostosowany do wieku dostęp do wiedzy z zakresu seksualności człowieka.
Prawidłowa edukacja seksualna miała uwzględniać, zarówno aspekty kulturowe,
etyczne i psychologiczne, jak i informacje o nowoczesnych metodach i środkach
zapobiegania ciąży, profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową oraz
prewencję przemocy seksualnej i promowanie relacji partnerskich. Brak jednak
wzmianek o fizjologii pokwitania, budowie i znajomości narządów rodnych oraz
szczegółowym przebiegu cyklu menstruacyjnego. Można zatem wnioskować, że
w polskim programie edukacji na temat seksualności, brak jest fundamentalnych
podstaw, które umożliwiają zrozumienie procesów opisywanych przez owe
porozumienie.12
W powyższej pracy wykazano, że najczęstszym źródłem wiedzy na temat cyklu
miesiączkowego były: lekarz ginekolog (27,3%) oraz szkoła (27,3%). Z badań
przeprowadzonych przez innych autorów wynika, że kobiety uzyskują informacje na
temat cyklu miesiączkowego głównie od matek, nauczycieli lub pielęgniarek
szkolnych.13,14,15 W badaniach przeprowadzonych przez Avril i wsp. 16
zaobserwowano, że pracownicy opieki zdrowotnej, którzy są postrzegani jako
specjaliści w zakresie wiedzy na temat cyklu miesiączkowego, stanowią jedynie 2%
źródeł informacji wśród. Personel medyczny, taki jak przede wszystkim lekarze, ale
i położne czy pielęgniarki powinni zwiększyć swój udział w edukacji zdrowotnej
społeczeństwa. W zakresie kompetencji zarówno położnych, jak i pielęgniarek
środowiskowych leży organizowanie spotkań edukacyjnych z młodzieżą, młodymi
matkami czy kobietami ciężarnymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na
przekazywanie większej ilości informacji na temat fizjologii i patologii cyklu
miesiączkowego zwłaszcza młodzieży. Kobiety, które posiadają szeroką wiedzę
w tym zakresie, łatwo zdiagnozują niepokojące objawy i być może dzięki temu
szybciej zgłoszą się po poradę lekarską.
Kolejnym istotnym elementem cyklu miesiączkowego są jego zaburzenia.
Wiążą się one ściśle z rozpoznawaniem zarówno fizjologicznych, jak
i patologicznych procesów cyklu miesiączkowego. W badaniach własnych
wykazano, że poziom wiedzy na temat jednego z zaburzeń cyklu, jakim jest zespół
napięcia przedmiesiączkowego jest niski (55,5%). Ponadto 43,6% badanych
uzyskało przeciętne wyniki w tym zakresie, a tylko 0,9% badanych prezentowało
wysoki poziom wiedzy na temat PMS. Jest to zdecydowanie zbyt niski poziom
wiedzy, aby mówić o zadowalającym poziomie edukacji zdrowotnej społeczeństwa.
Powyższe badania zwracają również uwagę na fakt, iż poziom wiedzy na temat PMS
nie różnicują zmienne, takie jak: wiek i wykształcenie. Oznacza to, że niezależnie od
tych czynników poziom wiedzy na temat PMS był niski.
12

http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/publikacje/Edsekswszkole_przewodnik.pdf
(pobrano 18.02.2016 r.)
13
M. Jou, P. Chen, S. Lee, et al., A study of sexuality education performance and associated factors
among elementary school nurses in Taipei (w:) “J. Nurs. Res”. 2003, 11
14
G. Trembeck, R. Gunnarsson, Improving pre-and postmenarcheal 12-year-old girls attitudes toward
menstruation (w:) “Health Care Women Int”. 2004, 25
15
Ch. Ching-Yu, Y. Kyeongra, L. Shwu-Ru, Taiwanese adolescents gender differences in knowledge
and attitudes towards menstruation (w:) “Nurs. Health Sci”. 2007, 9
16
M. H.Avril, A. Anisha, H. Zhihuan, et al., Knowledge, attitudes, and consequences of menstrual health
in urban adolescent females (w:) “J. Pediatr. Adolesc. Gynecol”. 2006, 19
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Prezentowane wyniki badań własnych wskazują na fakt, że większość
badanych kobiet posiadała wiedzę w zakresie cyklu miesiączkowego. Można jednak
zauważyć wiele istotnych braków w poziomie edukacji w tym zakresie. Należy skupić
się głównie na młodzieży, gdyż ich świadomość na temat własnej seksualności jest
dopiero na etapie kształtowania i podejmowanie działań edukacyjnych na temat
cyklu miesiączkowego, a to może jedynie korzystnie wpłynąć na ich późniejszy
poziom wiedzy. Obszar tych działań powinien być realizowany przede wszystkim
przez pracowników ochrony zdrowia, w szczególności przez pielęgniarki i położne.
Wnioski
Badana próba kobiet prezentowała przeciętny poziom wiedzy na temat cyklu
menstruacyjnego (w tym owulacji, długości trwania i faz cyklu menstruacyjnego) oraz
niski poziom wiedzy na temat zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Kobiety
starsze, z wykształceniem zawodowym prezentowały istotnie wyższy poziom wiedzy
na temat miesiączki. W przypadku zmiennych: miejsce zamieszkania, źródła wiedzy,
częstość wizyt u lekarza ginekologa nie stwierdzono istotnych statystycznie
zależnościvw poziomie wiedzy na ten temat. Odnośnie PMS nie istnieją zmienne
różnicujące jego poziom wiedzy.
Streszczenie
Wstęp: Cykl menstruacyjny jest integralną częścią seksualności kobiecej.
Obejmuje on szeroki zakres fizjologii organizmu kobiety i wpływa nie tylko na
zdrowie, ale również na prokreację i życie codzienne. Znajomość fizjologii cyklu
miesiączkowego odgrywa więc ogromną rolę w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych społeczeństwa.
Cel badań: Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat cyklu menstruacyjnego
i ustalenie wybranych zmiennych determinujących jej poziom.
Materiał i metody: Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Dyrekcji:
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 3 w Bydgoszczy oraz Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (KB 196/2015). Do badania włączono 110 pełnoletnich kobiet, które
wyraziły dobrowolną zgodę na udział w projekcie badawczym. Badanie realizowano
za pomocą sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwestionariusz
ankiety własnej konstrukcji. Wiek badanej próby mieścił się w przedziale 18-65 lat,
ze średnią wieku 33 lata (33,04) i odchyleniem standardowym (SD=15,06). Analizę
badań wykonano za pomocą pakietu Statistica v.10 oraz arkusza kalkulacyjnego
Excel. Zależności między poziomem wiedzy (przedziały) a zmiennymi jakościowymi
weryfikowano za pomocą testu niezależności chi-kwadrat Pearsona. Przyjęto
poziom istotności równy 0,05. W praktyce oznacza to następujący układ hipotez: H0:
brak statystycznie istotnych zależności między badanymi zmiennymi (p>0,05)
H1:występuje statystycznie istotna zależność między badanymi zmiennymi
(p<0,05).
Wyniki: Badana próba kobiet posiadała przeciętny poziom wiedzy na temat
cyklu miesiączkowego. Wiek i wykształcenie różnicowały poziom wiedzy na temat
cyklu miesiączkowego. Wyższy poziom wiedzy prezentowały kobiety starsze,
z wykształceniem zawodowym (p<0,05). W przypadku zmiennej miejsce
zamieszkania nie stwierdzono istotnej zależności (p>0,05). Źródła informacji na
temat cyklu miesiączkowego nie determinowały poziomu wiedzy badanej próby.
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Dowiedziono, że najczęstszym źródłem w poszukiwaniu informacji na ten temat były
odpowiednio szkoła i lekarz, a następnie Internet. Częstość wizyt u lekarza
ginekologa nie wpłynęła istotnie na poziom wiedzy w zakresie cyklu
menstruacyjnego. Badana próba kobiet prezentowała niski poziom wiedzy na temat
zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Zmienne demograficzne (wiek,
wykształcenie) nie wpłynęły w istotny sposób na poziom wiedzy kobiet w tym
zakresie. Badana próba prezentowała przeciętny poziom wiedzy na temat długości
trwania i faz cyklu miesiączkowego oraz na temat owulacji.
Wnioski: Badana próba kobiet prezentowała przeciętny poziom wiedzy na
temat cyklu menstruacyjnego (jego czasu trwania, faz i owulacji) oraz niski poziom
na temat zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Istnieją zmienne niezależne, które
różnicowały poziom wiedzy na temat cyklu miesiączkowego: wiek i wykształcenie.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności między poziomem wiedzy na
temat cyklu menstruacyjnego a następującymi zmiennymi: miejsce zamieszkania,
źródła wiedzy i częstość wizyt lekarskich.
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Summary
Background: The menstrual cycle constitutes an integral part of female
sexuality. It encompasses the overall physiology of the female organism and affects
not only health, but also procreation and everyday life. Thus, the knowledge
of menstrual cycle physiology plays a significant role in shaping health behaviors
in the society.
Objective: Assessment of women’s knowledge of the menstrual cycle
and determination of selected variables affecting its level.
Material and methods: The study was carried out under permission of the
authorities of the University Hospital No. 2 in Bydgoszcz, the General Secondary
School Complex No. 3 in Bydgoszcz, and the Bioethics Committee of the Nicolaus
Copernicus University in Toruń (permission no. KB 196/2015). The study involved
110 women over 18 years of age who gave informed consent to participate in the
research project. It was based on a diagnostic survey and the research tool was
a questionnaire of own design. The participants were aged 18-65 with a mean age
of 33 years (33.04) and a standard deviation of 15.06. Statistical analysis was
performed using the Statistica v.10 suite and the Excel spreadsheet. Correlations
between the level of knowledge (ranges) and qualitative variables were verified using
the Pearson's chi-square test. Statistical significance was set at p=0.05. The system
of hypotheses is thus as follows H0: there is no statistically significant correlation
between the tested variables (p>0.05), H1: there exists a statistically significant
correlation between the tested variables (p<0.05).
Results: Women in the study group were found to have an average knowledge
of the menstrual cycle. The level of knowledge was affected by age and educational
attainment. It was higher in more mature women with vocational education (p<0.05).
No significant correlation was found with respect to the place of residence variable
(p>0.05). Sources of information on the menstrual cycle did not determine the level
of knowledge of the study group. It was found that the most popular sources
of information on the matter were school, doctor, and then the Internet. The
frequency of visits to a gynecologist had no significant impact on the knowledge
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about the menstrual cycle. The group of women surveyed was found to have
a limited knowledge of the premenstrual syndrome. Demographic variables (age,
educational attainment) had no significant effect on their knowledge in this respect.
The study group had an average knowledge of the length and phases of the
menstrual cycle, and of ovulation.
Conclusions: The group of women surveyed was found to have an average
knowledge of the menstrual cycle (its length, phases and ovulation) and a limited
knowledge of the premenstrual syndrome. Independent variables which affected the
knowledge of the menstrual cycle were age and educational attainment. No
statistically significant correlations were found between the level of knowledge of the
menstrual cycle and the following variables: place of residence, sources
of knowledge, and frequency of visits to the doctor.
Key words: menstrual cycle, ovulation, premenstrual syndrome, level
of knowledge
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