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WSTĘP 

Do rąk Czytelników kieruję kolejny numer Przeglądu Naukowo – 
Metodycznego. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że przyjmiecie 
Państwo z życzliwością nowe spojrzenie oraz informacje i wiedzę, związane  
z aktualnie prowadzonymi badaniami i obserwacjami, ustawicznie pojawiających się 
nowych problemów, zjawisk i okoliczności w społeczeństwie. Wyjaśnianie  
i rozwiązywanie coraz nowszych problemów w kraju i na świecie wymaga od 
społeczeństwa nowej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnę-
trznego, zdrowotnego oraz zarządzania i pedagogiki. Powyższe zagadnienia 
rozważyli autorzy prezentowanych publikacji. 

Czytelników interesujących się zagadnieniami Bezpieczeństwa narodowego 
kieruję do publikacji. Ich autorzy zaprezentowali wiele ważnych problemów. Należy 
do nich program modernizacji Marynarki Wojennej, uwzględniający szanse, 
wyzwania oraz zagrożenia (W. Milewski). Dokonano również analizy zdolności sił 
zbrojnych regionalnego mocarstwa pokolonialnego (A. Wróbel). 

Namawiam również Czytelników do zapoznania się z tekstami zawartymi  
w dziale Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zostaniecie Państwo wprowadzeni  
w tematykę przemocy wobec non-human animals w perspektywie socjologii 
przestępczości i zielonej kryminologii (A. Urbaniak) oraz aktywności organizacji 
proobronnych we wzmacnianiu potencjału obronnego naszego kraju (A. Tomczak).  

Rozważono udział ratownictwa medycznego w działaniach ratunkowych na 
terenie województwa śląskiego (E. Politańska) oraz wybrane zagrożenia 
współczesnego społeczeństwa informacyjnego (W. Czerski). W końcowym 
fragmencie omawianego działu autorzy rozważyli szanse i zagrożenia prywatnych 
firm militarnych (A. Prokopczyk). Ważne zagadnienia poruszono w artykułach 
zamykających ten dział, dotyczących ochrony przeciwpowodziowej w Azji 
Południowo-Wschodniej, Holandii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki (N. Gołąb).  

Proponuję Państwu również przestudiowanie artykułów zebranych w części 
publikacji pt. Zarządzanie. Zawarte w dziale arykuły porusząją problem żołnierza 
jako kapitału naszej armii i rozważenie zarządzania personelem wojskowym  
(M. Marszałek). Podkreślono również znaczenie kultury narodowej w zarządzaniu 
międzynarodowym (I. Terefenko)Poznacie Państwo zagrożenia nabywców usług 
sektora marketingu internetowego w aspekcie prawnokarnej analizy zjawiska 
domain spoofing (M. Wiśniewski). Zaprezentowano system identyfikacji wizualnej  
z elementami 3D dla małej i średniej firmy.Dokonano przeglądu zagadnień 
dotyczących możliwości tworzenia elementów graficznych księgi identyfikacji 
wizualnej, z uwzględnieniem elementów 3D. Omówiono ideę i strukturę księgi 
identyfikacji wizualnej. Wskazano możliwości projektowania elementów graficznych 
3D księgi identyfikacji wizualnej w wybranych programach graficznych oraz 
tworzenia i wykorzystania elementów 3D w księgach identyfikacji wizualnej  
(I. Iskierka).Interesująca okazuje się charakterystyka ewolucji form płatności 
wskazujaca na istotę pieniądza. Podstawę do rozważań stanowiły studia literatury 
krajowej. (K. Sobera-Kucharska). W kontekście badań ankietowych rozważono 
problem korupcji jako formy współczesnego zepsucia albo też przyzwolenia 
społecznego (P. Budzyń). Zakonczeniem proponowanego działu czasopisma są 
dylematy zarządzania talentami (R. Balcerzyk, L. Wełyczko). 
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Polecam Państwu publikacje zebrane na stronach działu Bezpieczeństwo 
zdrowotne. Otwiera go praca, w której podjęto wartościową próbę analizy 
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym  
(M. Kobylarz, A. Jańczak). Następnie rozważono konsekwencje stresu zawodowego 
na poziomie jednostkowym i organizacyjnym (Ż. Garbacik). Zwracam uwagę 
Czytelników na artykuł, w którym poruszono ważny społecznie problem motywów 
wyboru studiów na kierunki pielęgniarstwa w aspekcie bezpieczeństwa pacjentów. 
W szczególności dlatego, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że 
w związku z podwyższającą się średnią wieku pielęgniarek w Polsce  
i obniżoną granicą wieku emerytalnego zbliża się moment, w którym niedobory 
kadrowe mogą sprowadzić realne zagrożenie dla polskich pacjentów. (M. Sobczak, 
E. Wodzikowska). Zespół autorów w oparciu o przegląd piśmiennictwa, podjął próbę 
wyjaśnienia edukacyjnej roli personelu pielęgniarskiego w procesie adaptacji 
pacjentów z wyłonioną stomią do ich życia w zmienionych warunkach (A. Gastecka 
i inni). W końcowej pracy działu znajdujemy ważne informacje na temat zieleni 
województwa Śląskiego oraz poszukiwań równowagi w tym zakresie (B. Kołodziej). 
Proponuję również Czytelnikom analizę kilku prac z dziedziny Pedagogiki. Jako 
interesujące problemy zaprezentowano samopoznanie w procesie projektowania 
kariery. Omówiono tematykę samopoznania, jako kluczowego działania w procesie 
planowania kariery zawodowej, w tym rozumienie tego pojęcia i dostępne metody 
samopoznania stanowiące źródło samowiedzy człowieka. Opisano problematykę 
metod rozwijania samopoznania, w kontekście dokonywania wyborów edu-
kacyjnych, zawodowych i wspierania rozwoju (K. Stachowiak). Pouczające dla nas 
wszystkich są artykuły, w których autorzy traktują o edukacji w kształtowaniu 
krytycznego stosunku do informacji funkcjonującej w cyfrowym świecie oraz fake 
newsach w aspekcie mediów społecznościowych (S. Iskierka, Z. Weżgowiec). Warta 
zauważenia jest propozycja dotycząca traktowania wychowania fizyczno – 
zdrowotnego i turystyki jako ochrony przed złem, wywiedziona z praktyki 
edukacyjnej w szkole gimnazjalnej (K. Lisowska). Interesujący jest przegląd narzędzi 
diagnostycznych, dotyczących wywiadu środowiskowego przeprowadzanego  
w sprawie dziecka i rodziny przez służby socjalne w Anglii (Ł. Wirkus). W końcowym 
artykule omówiono wiele różnorodnych problemów rodzinnych i możliwości niesienia 
rodzinom wartościowej pomocy (A. Nymś-Górna). 

Sądzę, że lektura prac zebranych w niniejszym numerze naszego kwartalnika 
pozwoli Czytelnikom na wyjaśnienie różnych kwestii związanymi z problemami 
naukowymi i praktycznymi w zakresie bezpieczeństwa. Analizy, studia i badania 
dokonywane przez autorów ukazują szereg nowych obszarów wartych uwagi  
i zainteresowania nauczycieli akademickich. Jestem przekonana, że myśli autorów 
prezentowanych artykułów zmotywują Państwa do refleksji i poszukiwań nowych 
rozwiązań naukowych i praktycznych.  

 
Maria Kozielska 
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WSTĘP (BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE) 
 
Część poświęconą zagadnieniom polityki energetycznej otwiera Artur 

Dziambor, który w swoim artykule omawia kwestię polityki energetycznej Stanów 
Zjednoczonych, zwracając uwagę na zmiany uwarunkowań surowcowych, które 
znacząco wpłynęły na jej kierunek w ostatniej dekadzie. Autor przeciwstawia dwie 
odmienne wizje bezpieczeństwa energetycznego w dobie ,,rewolucji łupkowej” oraz 
światowego trendu działań mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom 
zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka: pro klimatyczną politykę 
Baracka Obamy oraz politykę dominacji energetycznej Donalda Trumpa. Zdaniem 
autora, pomimo skrajnie różnego podejścia obu prezydentów do kwestii polityki 
energetycznej, główny cel pozostaje ten sam, sprawić, by USA stały się liderem 
świata. W wizji Baracka Obamy w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, 
natomiast w wizji Donalda Trumpa jako potentat energetyczny.  
 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z priorytetów polityki 
transportowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Niestety projekty 
transportowe powodują niekiedy konflikty z lokalnymi społecznościami i negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Antagonizmy wpływają negatywnie na realizację 
projektów poprzez wydłużanie czasu ich realizacji i podnoszenie kosztów. Przykład 
może stanowić realizacja projektu drogowego Via Baltica. Już na etapie 
projektowym wywołała ona szereg sporów społecznych o podłożu ekologicznym. 
Celem i przedmiotem publikacji Krzysztofa Sali jest przedstawienie wpływu 
korytarzy transportowych na środowisko naturalne i gospodarkę. W artykule 
szczególną uwagę poświęcono szlakowi transportowemu Via Baltica, przedstawiono 
historię jego powstawania oraz trudności związane z jej ostatecznym przebiegiem.  

Aleksandra Sawczyszyn i Marian Kopczewski podjęli problematykę 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Autorzy omawiają obecny stan  
i uwarunkowania polityki energetycznej z uwzględnieniem regulacji krajowych oraz 
wynikających z polityki klimatyczno-środowiskowej prowadzonej przez Unię 
Europejską. W dalszej części charakteryzują wizję Ministerstwa Energii w zakresie 
prowadzenia strategii polityki energetycznej państwa w perspektywie 20 lat. Wizja ta 
ma postać projektu strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. 
 Obiekty odnawialnych źródeł energii stanowią coraz częściej dominantę 
krajobrazową. Realizowane ekoinwestycje przyczyniają się do powstawania nowych 
form użytkowania przestrzeni. Powszechne w krajobrazie stają się widoki farm 
wiatrowych, pól kolektorowych, elektrowni wodnych oraz instalacji na biomasę. Ich 
odbiór budzi obawy przez społeczeństwo, niejednokrotnie zatroskanych o lokalną 
wartość krajobrazową. Nie mniej jednak zdaniem Lecha Lichołaia, Marty Gargały-
Polar i Marty Pisarek, ta techniczna ingerencja w krajobraz jest potrzebna, aby 
sprostać współczesnym wymaganiom cywilizacyjnym. Innowacyjne rozwiązania 
techniczne są, bowiem, alternatywne dla kończących się zasobów energii 
nieodnawialnej i nieuniknione z uwagi na stawiane wymagania pro środowiskowe  
w zakresie energetyki. Artykuł ten otwiera rozdział poświęcony odnawialnym 
źródłom energii oraz aspektom zrównoważonego rozwoju. 

Zdaniem Sylwestra Wolaka, mimo rosnącego zaawansowania odnawialnych 
technologii wytwarzania energii, trzeba mieć na uwadze ograniczenia im 
towarzyszące. Sprawiają one, że przy dzisiejszym stanie zaawansowania wiedzy  
i technologii źródła OZE mogą co najwyżej towarzyszyć pracującym w podstawie 
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elektrowniom konwencjonalnym, nie zakłócając w nadmierny sposób działania 
systemu energetycznego. Polska, dysponując znacznymi zasobami węgla 
kamiennego i brunatnego winna ze szczególną uwagą śledzić wszelkie, innowacyjne 
technologie poprawiające jakość i efektywność przetwarzania węgla w energię  
i niwelujące niewątpliwie negatywny wpływ spalania węgla na środowisko. Autor  
w swoim artykule zadaje pytanie i stara się na nie odpowiedzieć, czy jesteśmy  
w stanie odwrócić negatywne trendy europejskie, nakazujące zaprzestanie 
wykorzystywania węgla do celów wytwarzania energii? 

O środowiskowym aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski w świetle 
zasady zrównoważonego rozwoju, pisze w swoim referacie Anna Czech. Autorka 
zaznacza, że określając wytyczne polityki energetycznej Unia Europejska 
podporządkowała je zasadzie zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta jako 
reguła rozwoju społeczno-gospodarczego całego ugrupowania. Pierwszym 
kryterium jakościowym charakteryzującym aspekt środowiskowy bezpieczeństwa 
energetycznego Polski jest zanieczyszczenie środowiska i koszty ponoszone przez 
społeczeństwo, które w sposób jednoznaczny określone są przez zapotrzebowanie 
na energię i wykorzystywane do tego celu surowce energetyczne. Kolejne kryterium 
jakościowym charakteryzującym aspekt środowiskowy to wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. Aspekt środowiskowy jest także określony poprzez 
efektywność energetyczną, która nabrała istotnego znaczenia w momencie 
gwałtownych podwyżek cen ropy naftowej, a także wprowadzenia nowych dyrektyw 
unijnych i przepisów krajowych. 

Artykuł, którego autorką jest Agata Orłowska, ma na celu ukazanie możliwości 
oddziaływania technologii biogazowych na poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego w jego wybranych aspektach. Autorka omawia wyzwania, przed jakimi stoi 
obecnie sektor energetyczny w Polsce i podkreśla ich niekorzystny wpływ na 
bezpieczeństwo energetyczne. Jako jedną z wielu możliwości oddziaływania na 
przytoczone problemy podaje rozwój technologii wykorzystujących biogaz.  

Część poświęconą zagadnieniom ekonomicznym oraz logistyce otwiera artykuł, 
którego autorami są Dawid Chudy i Adam Leśniak. Autorzy przedstawiają 
koncepcję wykorzystania magazynowania energii w celu zmniejszenia kosztów 
zasilania zakładu przemysłowego w polskich realiach rynkowych. Swoją analizę 
oparli na stworzonym modelu optymalizacyjnym, rozwiązanym z wykorzystaniem 
mieszanego programowania całkowitoliczbowego. Skuteczność modelu potwier-
dzono symulacjami opartymi na przykładowych danych dotyczących zużycia energii 
elektrycznej, a także giełdowym profilu cenowym. Otrzymane wyniki wskazują, że 
zastosowanie magazynowania energii pozwala na zredukowanie kosztów zasilania 
zakładu przemysłowego, a także zmniejszenie wartości mocy umownej zamawianej 
na cały okres symulacji. 

W artykule, którego autorem jest Waldemar Dołęga, przedstawiono 
problematykę zarządzania inwestycjami sieciowymi. Przedstawiono proces 
realizacji inwestycji sieciowych w obszarze formalno-prawnym, zwracając uwagę na 
bariery prawne i administracyjne skutecznie ograniczające szybkość i efektywność 
procesu inwestycyjnego. Omówiono specustawy funkcjonujące w obszarze 
realizacji infrastruktury sieciowej. Przeanalizowano problematykę zarządzania 
inwestycjami sieciowymi w kontekście ograniczenia fazy przygotowania realizacji 
inwestycji i skrócenia cyklu inwestycyjnego. Przedstawiono modele zarządzania 
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inwestycjami sieciowymi stosowane obecnie i w przeszłości przez krajowego 
operatora systemu przesyłowego wraz z analizą ich wad, zalet i efektów stosowania.  

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii odgrywa istotną rolę zarówno  
w kontekście realizacji zrównoważonego rozwoju kraju i w efekcie zaspokojenia 
potrzeb przyrodniczych dla przyszłych pokoleń, jak i przyjętych przez Polskę 
zobowiązań w tej sprawie. Jednak ciągle w kraju ma miejsce promowanie energetyki 
węglowej, której wyrazem jest smog, zatruwanie środowiska, choroby itp. W swoim 
referacie Waldemar Czternasty i Michał Zabłocki, starają się przekonać  
o znaczeniu OZE w neutralizowaniu tych negatywnych zjawisk promując energię 
geotermalną, której Polska posiada bardzo bogate zasoby. Autorzy omawiają 
przypadek geotermii funkcjonującej w Stargardzie w postaci dualnego systemu 
ogrzewania miasta (ciepłownia węglowa plus ciepło geotermalne). Zdaniem 
autorów, ważny dla zastosowania podobnych rozwiązań w innych ośrodkach 
miejskich jest zaprezentowany przebieg rozbudowy Geotermii Stargard oraz 
związane z nią koszty i możliwości ich pokrycia.  

Popyt wewnętrzny Gruzji na produkty naftowe pokrywany jest przez import. 
Źródłem zaopatrzenia jest przede wszystkim Azerbejdżan. Nieprzetworzony 
surowiec oraz paliwa trafiają do Gruzji w przeważającej mierze rurociągami, 
znacznie mniejsze ich ilości docierają za sprawą spedycji samochodowej czy 
kolejowej. Gruzja korzysta w tym przypadku ze strategicznego znaczenia, jakie ma 
dla Azerbejdżanu jako państwo tranzytowe. Rozbudowana na jej terytorium 
infrastruktura przesyłowa oraz magazynowa są odzwierciedleniem tego stanu 
rzeczy. Zdaniem Piotra Kwiatkiewicza, pozycja, jaka przypadła Gruzji w eksporcie 
pochodzących z Azerbejdżanu płynnych węglowodorów, stała się głównym filarem, 
na którym opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne. 
 Zważywszy na konstytucyjne domniemanie kompetencji sądów admi-
nistracyjnych w zakresie kontroli działalności administracji publicznej, jak również 
regulację ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie 
powinno budzić niczyjej wątpliwości, że Wojewódzki Sąd Administracyjny jest 
właściwy do rozpoznania skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki polegającą na niewydaniu decyzji administracyjnej. Na prawidłowość 
powyższego twierdzenia nie wpływa fakt, że gdyby Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki nie pozostawał w bezczynności i wydał decyzję, podlegałaby ona 
zaskarżeniu odwołaniem do sądu powszechnego. W sprawach z odwołania od 
decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki droga sądowa staje się bowiem 
dopuszczalna nie wcześniej niż z momentem wydania skarżonej decyzji. Powyższe 
nie zawsze było jednak dla wszystkich tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. 
Marta Olszewska omawia zagadnienie dopuszczalności drogi sądowo-
administracyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki polegającą na niewydaniu decyzji administracyjnej. Referat ten 
rozpoczyna rozdział poświęcony zagadnieniom prawnym. 
 Cały świat zmagający się z rozwojem technologii telekomunikacyjnych 
zobowiązany jest do wyznaczenia dopuszczalnych progów ekspozycji człowieka na 
pole elektromagnetyczne oraz kontroli tych zaleceń. Określa się również metody  
i częstotliwość wykonywania pomiarów. Przepisy w danym państwie wydawane są 
z reguły na podstawie wytycznych, uznawanych na świecie, organizacji zajmujących 
się badaniem wpływu pola elektromagnetycznego na człowieka. Dopuszczalne progi 
nie są identyczne dla całego przedziału częstotliwości jak również nie są takie same 
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we wszystkich krajach. O roli międzynarodowych przepisów regulujących proces 
pomiarów elektromagnetycznych dla obszarów miejskich oraz przemysłowych pisze 
Łukasz Miszuda. 

Magdalena Orłowska omawia podstawowe czynniki wpływające na komfort 
cieplny człowieka w pomieszczeniu. Okazuje się, że zapewnienie komfortu 
cieplnego nie jest sprawą łatwą. Zależeć ono będzie od ilości osób  
w pomieszczeniu, ich wieku, płci, stanu zdrowia, predyspozycji. W danym gronie 
osób nie wszyscy będą czuli się komfortowo przy utrzymaniu zadanych parametrów 
powietrza. Autorka przedstawia również wyniki pomiarów temperatury, prędkości 
oraz wilgotności powietrza w wybranym pomieszczeniu jakim jest sala lekcyjna. 
 Kaja Jedlińska i Tadeusz Olkuski przedstawiają strukturę organizacyjną Unii 
Europejskiej oraz najważniejsze instytucje mające wpływ na podejmowane decyzje, 
między innymi, na kształtowanie polityki energetycznej, wykorzystywanie surowców, 
czy też ochronę klimatu. Autorzy szczególną uwagę zwracają na takie organa Unii 
jak Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europy, Parlament 
Europejski, Komisję ITRE oraz Komitet Regionów. Zdaniem autorów, zwłaszcza 
Komisja ITRE jest ważną instytucją z punktu widzenia energetyki i polityki 
energetycznej, gdyż zajmuje się rozwojem przemysłu, a także badaniami 
naukowymi. Autorzy zwracają także uwagę na dążenie UE do wdrażania 
zrównoważonego rozwoju poprzez promocję elektromobilności, ograniczanie emisji 
szkodliwych substancji do środowiska oraz wzrost efektywności energetycznej. 

Źródła pól elektromagnetycznych przekraczających wartości uznawane za 
prawidłowe oraz ocena sytuacji globalnej w tym zakresie są tematem rozważań 
Łukasza Miszudy. Jak zauważa autor, obowiązujące na świecie przepisy 
regulujące dopuszczalne progi promieniowania elektromagnetycznego nie są 
jednakowe we wszystkich krajach. Poszczególne kraje stosując się do 
międzynarodowych zaleceń wyznaczają swoje własne progi dopuszczalne 
niejednokrotnie dużo bardziej rygorystyczne niż światowe zalecenia. Zatem źródła 
pól elektromagnetycznych lub przebywanie w ich okolicach zgodnie z prawem  
w niektórych krajach jest dopuszczalne i uważane za nie wpływające na zdrowie  
w innych możliwe jest jedynie krótkotrwałe wystawienie się na ekspozycje wyższych 
progów pól elektromagnetycznych. 

W chwili obecnej świat z nadzieją wraca do energetyki jądrowej, widząc w niej 
istotną alternatywę dla coraz mnie popularnych paliw kopalnych. Wdrożenie 
energetyki jądrowej, zaliczanej do grupy technologii nisko- i zero-emisyjnych, 
argumentowane jest najczęściej względami ochrony środowiska, potrzebą 
dywersyfikacji źródeł energii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej. Na rynku dostępnych jest obecnie kilka nowoczesnych reaktorów 
jądrowych określanych mianem generacji III/III+. Są to konstrukcje ewolucyjne, 
powstałe w oparciu o doświadczenia z wieloletniej eksploatacji reaktorów generacji 
II, jednak znacznie udoskonalone w zakresie ekonomii i bezpieczeństwa. Jedną  
z głównych zalet technologii III/III+ jest zastosowanie tzw. pasywnych systemów 
bezpieczeństwa, których działanie opiera się na zjawiskach fizycznych takich jak 
konwekcja naturalna, siły ciężkości itp. Dzięki temu nie wymagają one zewnętrznego 
zasilania energią elektryczną, przez co są bardziej odporne na błędy popełniane 
przez obsługę oraz na czynniki zewnętrzne. Zespół autorów: Wojciech Zacharczuk, 
Andrzej Tatarek i Artur Andruszkiewicz, omawia konstrukcję zaawansowanego 
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reaktora jądrowego AP1000 firmy Westinghouse, zaliczanego do grupy reaktorów 
generacji III/III+, z uwzględnieniem jego najważniejszych rozwiązań projektowych.  
 Jędrzej Łukaszewicz w swoim artykule przedstawia analizę zagrożenia 
polegającego na uderzeniu bezzałogowym statkiem powietrznym w elementy 
obiektu infrastruktury krytycznej. Bezzałogowe statki powietrzne jako uniwersalne 
platformy służące przenoszeniu różnego rodzaju urządzeń detekcyjnych, są coraz 
częściej wykorzystywane w procesie oceny stanu technicznego lub oceny poziomu 
bezpieczeństwa fizycznego zakładów produkcyjnych. 
 Damian Doleciński, w swoim referacie koncentruje się na prezentacji 
potencjalnych zastosowań wynikających z mediów społecznościowych w zarzą-
dzaniu sytuacją kryzysową. Ponadto autor wskazuje pozytywne, jak i negatywne 
aspekty zastosowania nowych mediów w zapewnieniu bezpieczeństwa.  

Prawo do ochrony przed wszelkimi zagrożeniami wynika z ukształtowanych 
przez cywilizację i przyjętych za powszechnie obowiązujące normy zwyczajowe  
i prawne, których podstawowym celem jest umożliwienie człowiekowi realizacji jego 
najważniejszego prawa naturalnego, prawa do życia, a społeczeństwom  
i narodom, prawa do przetrwania. Tworzone są więc i doskonalone lokalne, krajowe 
i międzynarodowe systemy ochrony ludności przed możliwymi zagrożeniami,  
w których zasadniczą rolę odgrywa stan Infrastruktury Krytycznej, a w niej sektora 
energetycznego, od którego stanu zależy funkcjonowanie pozostałych sektorów. 
Bowiem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie zasadniczym 
determinantem bezpieczeństwa państwa i celem jego polityki bezpieczeństwa. Od 
sektora energetycznego uzależnione są gospodarki państw na całym świecie,  
a surowce energetyczne niejednokrotnie w historii stanowiły przedmiot konfliktów. 
Marian Kopczewski i Jacek Narloch, w swoim artykule, wskazują na istotę i zakres 
pojęcia infrastruktury krytycznej w aspekcie dokumentów normatywnych oraz 
bezpieczeństwa energetycznego państwa.  

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych na okrętach to temat artykułu, którego 
autorem jest Krzysztof Gramsz. Okręt jest miejscem, w którym ochrona marynarzy 
narzuca szczególne wymagania. Wiąże się ona z relacjami przestrzennymi między 
rozwiązaniami technicznymi okrętu, gdzie stosowanie nowych rozwiązań 
wspomaganych elektroniką powoduje, że okręty stają się coraz nowocześniejsze, 
bezpieczniejsze, zdolne do wykonywania różnego rodzaju zadań na coraz większe 
odległości, a stopniem odporności marynarzy i możliwościami dostosowania się do 
czynników zakłócających to środowisko. W ostatnich latach zaczęto zwracać 
większą uwagę na fakt, że okręt jest nie tylko środkiem transportu do 
przemieszczania marynarzy, ale również miejscem służby i wypoczynku. Organizm 
ludzki wraz ze swoimi właściwościami stał się punktem odniesienia, któremu trzeba 
podporządkować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, biorąc pod uwagę 
dominację branży konstrukcyjnej, wysoki stopień automatyzacji, dążenie do 
zwiększenia osiągnięć eksploatacyjnych, zagrożenie atakami piractwa i terroryzmu 
oraz podporządkowanie przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciw-
pożarowym. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa załodze okrętu oraz 
środowisku naturalnemu w aspekcie realizacji warunków stawianych przez 
przełożonych. 

Człowiek, który od początku swego istnienia jest narażony na działanie 
promieniowania. Pochodzi ono z Ziemi i kosmosu, a obecnie znaczny wpływ mają 
interakcje związane z promieniowaniem i zwiększonym oddziaływaniem pól 
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elektrycznych, elektrostatycznych i magnetycznych. Wzajemne nakładanie się tych 
oddziaływań występuje głównie w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie występuje 
zagęszczenie źródeł emisji. O wpływie tego promieniowania na funkcjonowanie 
człowieka piszą w swoim referacie Marian Kopczewski oraz Aleksandra 
Sawczyszyn. 

Służby specjalne w polityce zwalczania cyberbezpieczenstwa to tytuł artykułu, 
którego autorem jest Janusz Grzenkowski. Autor podjął próbę ukazania, jak 
istotnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego jest w dzisiejszym świecie 
cyberprzestrzeń. Analiza nowych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im powinna 
być jednym z priorytetów instytucji oraz służb specjalnych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo Polski. Autor zauważa także, że jest obecnie jednolitych rozwiązań 
prawnych, które winny stanowić skuteczne narzędzie w walce z zagrożeniem, jakim 
jest cyberterroryzm.  

Dzieje marynarki wojennej Chińskiej Republiki Ludowej, jako zbrojnego 
ramienia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzowoleńczej, notują zarówno lata, w których 
marynarka wojenna znajdowała się w cieniu innych sił zbrojnych Chin jako jedynie 
tania w budowie i łatwa do obsadzenia siła obronna, jak i lata chwały, kiedy to stała 
się najprężniej rozwijającym się i najlepiej dofinansowanym ramieniem ChAL-W 
zabezpieczającym chińskie interesy nie tylko na morzach przyległych ale i na 
odległych morskich szlakach komunikacyjnych. Katarzyna Niemiec stawia sobie 
cel, zapoznanie czytelnika ze zmiennymi zadaniami stawianymi marynarce wojennej 
przez chińskie władze na przestrzeni ostatnich 60 lat. Poszerzanie owych 
kompetencji stało się bowiem odzwiercie-dleniem przemian zachodzących  
w globalizującym się świecie, oraz odpo-wiadających na nie zmieniających się 
chińskich narodowych interesów. 

 
Piotr KWIATKIEWICZ 
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Wojciech MILEWSKI 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
 
PROGRAM MODERNIZACJI MARYNARKI WOJENNEJ. SZANSE, WYZWANIA, 

ZAGROŻENIA 
 
 

Powszechnie uznaje się, że dzieje i tradycja współczesnej Marynarki Wojennej 
(MW) zostały zapoczątkowane niemal sto lat temu, kiedy Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski powołał do życia swoim rozkazem1 z dnia 28 listopada 1918 r. Marynarkę 
Polską. Niemniej, warto pamiętać, że – jak słusznie zauważył M. Twardowski – 
zabiegi zmierzające do utworzenia floty i tzw. „administracji wodnej” rozpoczęto już 
nieco wcześniej, a mianowicie podczas organizowania flotylli wiślanej2. Nie 
wkraczając jednak w rozważania historyczne, należy odnotować, że idea 
odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej z zapewnionym dostępem do morza nie 
tylko połączyła trzy pozaborowe obszary państwa polskiego, ale postawiła również 
szereg wyzwań przed przyszłymi pokoleniami. Sprowadzały się one do niebywale 
ważnych kwestii, dotyczących m. in. tego w jaki sposób budować potencjał morski 
państwa, jak prowadzić politykę morską, czy wreszcie jaki kształt powinna powinna 
mieć marynarka wojenna3. Na aktualności nie straciło żadne z powyższych 
zagadnień, jednak ostatnie z nich bywa dziś podnoszone przez badaczy wyjątkowo 
często, co jest uwarunkowane rozpoczętym przed kilkoma laty procesem 
modernizacji MW.  

Realizacja programu modernizacji, ze względu na jego złożoność, budzi wiele 
kontrowersji. Rozważania autorów na temat przyszłego kształtu MW dotyczą przede 
wszystkim dociekań z ilu i jakiego typu okrętów powinna się ona składać (spór  
w głównej mierze sprowadza się do zapytania, czy trzon sił uderzeniowych winien 
zostać oparty na korwetach, czy fregatach?), w jaką broń je wyposażyć (czy okręty 
podwodne mają dysponować pociskami manewrującymi?), jak je pozyskać (kupić 
nowe, czy „z drugiej ręki”? Wybudować siłami rodzimego przemysłu, kupić za 
granicą, czy zdecydować się na mieszane rozwiązanie?), wreszcie w jaki sposób 
zapewnić długotrwałe i stabilne finansowanie procesu modernizacji? Wątpliwości 
tego typu jest znacznie więcej, a czasu na modernizację floty, z racji na jej stan – 
coraz mniej. Nakreśloną powyżej problematykę badawczą podjęto w celu określenia 
szans, wyzwań i zagrożeń związanych z procesem modernizacji Marynarki 
Wojennej. Artykuł ma charakter przeglądowy.  

                                                           
1Rozkaz, opublikowany w „Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Republiki Polskiej” 2 dni po jego 
wydaniu, miał brzmienie: „Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską, 
mianując jednocześnie pułkownika marynarki, Bogumiła Nowotnego, szefem Sekcji Marynarki przy 
Ministerstwie Spraw Wojskowych. W podpisie: Naczelnik Państwa (J. Piłsudski)”. Zob. A. Drzewiecki, 
Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego 
państwa, Wydawnictwo NapoleonV, Gdynia – Oświęcim, 2016, s. 56.  
2M. Twardowski, Kiedy powołano Polską Marynarkę?, (w:) Marynarka Polska (1918-2008), tom 1, (red.): 
J. K. Sawicki, Pracownia Historii i Studium Wojskowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 168.  
3Zob. więcej A. Makowski, Budowanie Polski morskiej. Wybrane problemy polityki morskiej państwa 
polskiego, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, rok IV, Gdynia 2010, s. 232-242. 
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Przygotowując publikację autor korzystał w głównej mierze z polskiej literatury 
naukowej, periodyków, analiz eksperckich publikowanych przez think-tanki oraz 
źródeł internetowych. Bibliografia do podjętych badań jest łatwo dostępna  
i relatywnie nowa, jednak z racji na przedmiot badań szybko ulega dezaktualizacji. 
Ważnym i bardzo przydatnym źródłem okazał się „Przegląd Morski” (na łamach 
którego częstokroć zamieszczano artykuły poświęcone modernizacji MW), jak 
również wydawnictwa pokonferencyjne, ukazujące mnogość perspektyw. Na 
wyróżnienie w tej kwestii zasługuje pozycja „Odbudowa i modernizacja Marynarki 
Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, 
potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami 
ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju” 
opublikowana w czerwcu 2017 r. Wartościowym źródłem okazały się także portale 
internetowe www.defence24.pl, www.polska-zbrojna.pl, www.dziennikzbrojny.pl, na 
łamach których publikowane są analizy i szczegółowe informacje dot. 
poszczególnych programów modernizacyjnych MW. 

 
Stan obecny i plan modernizacji marynarki wojennej 
MW pod względem posiadanego uzbrojenia jest obecnie najbardziej 

zaniedbanym rodzajem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP). Jej 
potencjał bazuje na przestarzałych i wyeksploatowanych okrętach (służących  
w głównej mierze do utrzymywania poziomu wyszkolenia załóg), których lwia część 
została nabyta jeszcze w czasach PRL4. Nie licząc oddanego do służby dnia 28 
listopada 2017 r. niszczyciela min ORP Kormoran (601), ostatni nowy okręt trafił do 
MW w 1994 r.5 Z racji na fakt, że przez przeszło dwie dekady MW musiała się 
zadowalać okrętami kupowanymi „z drugiej ręki” lub modernizowaniem posiadanych 
jednostek, obecnie średni wiek okrętów (zarówno bojowych, jak  
i pomocniczych) wynosi ponad 30 lat6. Tym samym nie przystają one do 
współczesnego pola walki.  

Sytuacja nie wygląda lepiej w odniesieniu do lotnictwa morskiego. O ile 
gwarantuje ono wykonywanie zadań patrolowo-rozpoznawczych przez samoloty 
PZL M-28B Bryza, o tyle nie jest zdolne zapewnić siłom okrętowym wsparcia 
uderzeniowego7. Stan techniczny śmigłowców przeznaczonych do zwalczania 
okrętów podwodnych (ZOP) w coraz większym stopniu uniemożliwia skuteczną 
realizację potencjalnie postawionych przed nimi zadań. Zakończony pierwszy etap 
modernizacji śmigłowców do zadań Search and Rescue (SAR) w styczniu 2018 r. 
umożliwił po niemal dwuletniej przerwie przywrócenie całodobowych dyżurów 
ratowniczych w dwóch bazach lotniczych jednocześnie8, jednak jak zauważył K. 

                                                           
4M. Kucharczyk, Modernizacja Sił Zbrojnych RP. Część 3 –Marynarka Wojenna, Ośrodek Analiz 
Strategicznych, www.oaspl.org/2016/09/22/modernizacja-sil-zbrojnych-rp-czesc-3-marynarka-wojenna/ 
(pobrano 25.09.2018 r.). 
5Mowa o okręcie ORP Wdzydze (jednostka projektu 207M).   
6Z. Badeński, H. Sołkiewicz, Analiza struktur sił okrętowych MW w okresie powojennym i propozycje 
działań naprawczych w celu zahamowania ich degradacji, (w:) II konferencja naukowa. Stan obecny oraz 
perspektywy rozwoju Marynarki Wojennej RP, (red): .T. Szubrycht, Wydawnictwo JP, Gdańsk 2010,  
s. 7-18.  
7Siły Powietrzne również nie zapewniają takiego wsparcia.  
8Ł. Zalesiński, Wojskowi ratownicy znów pełnią całodobowe dyżury w Gdyni i Darłowie, www.polska-
zbrojna.pl/home/articleshow/24443?t=Wojskowi-ratownicy-znow-pelnia-calodobowe-dyzury-w-Gdyni-i-
Darlowie (pobrano 25.09.2018 r.). 

http://www.oaspl.org/2016/09/22/modernizacja-sil-zbrojnych-rp-czesc-3-marynarka-wojenna/
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24443?t=Wojskowi-ratownicy-znow-pelnia-calodobowe-dyzury-w-Gdyni-i-Darlowie
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24443?t=Wojskowi-ratownicy-znow-pelnia-calodobowe-dyzury-w-Gdyni-i-Darlowie
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24443?t=Wojskowi-ratownicy-znow-pelnia-calodobowe-dyzury-w-Gdyni-i-Darlowie
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Marciniak, „takie działania rozwiązują (…) problem na krótko. Jeśli nie zostaną 
zakupione nowe maszyny, sytuacja w lotnictwie poszukiwawczo-ratowniczym nadal 
będzie się pogarszała”9. 

Niewątpliwie znacznym potencjałem dysponuje wchodząca w skład 3 Flotylli 
Okrętów Morska Jednostka Rakietowa, której zadaniem jest zwalczanie sił 
okrętowych przeciwnika, jak również osłona głównych Baz Morskich MW i innych 
ważnych obiektów zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża. Ze względu na jej 
wyposażenie w nowoczesne przeciwokrętowe pociski manewrujące produkcji 
norweskiej Naval Strike Missile (NSM) oraz duże możliwości manewrowe odgrywa 
istotną rolę w ochronie polskiego wybrzeża10. 

Kierunki modernizacji MW zostały nakreślone w programie operacyjnym 
„Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/2030”11. W jego ramach 
przewiduje się realizację 20 oddzielnych zadań (wyszczególnionych poniżej), które 
pogrupowano w cztery funkcjonalne dziedziny: rozpoznanie, rażenie sił przeciwnika, 
zabezpieczenie logistyczne działań oraz przetrwanie i ochrona wojsk12: 

1. Nowoczesny Niszczyciel Min „KORMORAN II”; 
2. Okręt Patrolowy w wersji podstawowej „ŚLĄZAK”; 
3. Okręty obrony wybrzeża „MIECZNIK” oraz okręty patrolowe z funkcją 

zwalczania min „CZAPLA”; 
4. Okręt Podwodny Nowego Typu „ORKA”; 
5. Drugi Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy z pociskami „NSM”; 
6. Zbiornikowiec paliwowy „SUPPLY”; 
7. Okrętowy System Optoelektroniczny „BIELIK”; 
8. Okręty rozpoznania elektronicznego „DELFIN”; 
9. Okręt Hydrograficzny „HYDROGRAF”; 
10. Bazowy środek pływający – barka ekologiczna „EKOTANK”; 
11. Pływająca stacja demagnetyzacyjna „MAGNETO”; 
12. Jednostki zabezpieczenia „TRANSHOL”; 
13. Okręt wsparcia logistycznego „BAŁTYK”; 
14. Zintegrowany System Ochrony Okrętów w portach, na redach  

i kotwicowiskach „OSTRYGA”; 

15. Okręt ratowniczy „RATOWNIK”; 

                                                           
9K. Marciniak,  Polska Marynarka Wojenna obecnie i w przyszłości, „Przegląd Morski”, nr 8(038), sierpień 
2010, s. 8. 
103 Flotylla Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego, Morska Jednostka Rakietowa, 
www.3fo.mw.mil.pl/index.php?lok=4&akcja=ndr (pobrano 25.09.2018 r.). 
11Warto zaznaczyć, że przyjęcie Uchwały nr 168 Rady Ministrów z dnia 20 października 2017 r. 
uchylającej uchwałę nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach programów operacyjnych” stawia realizację nakreślonych planów pod znakiem 
zapytania. Niemniej, jak podaje „Dziennik Zbrojny”, „(…) nie spowoduje [to] zmiany zakresu samego PMT 
[Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP], ani likwidacji programów operacyjnych, ani też nie 
doprowadzi do ograniczenia środków dostępnych na realizację PMT”. Zob. Koniec programu 
wieloletniego PMT, www.dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,10783,aktualnosci-z-polski,koniec-
programu-wielolet niego-pmt (pobrano 25.09.2018 r.). 
12Szczegółowy opis oraz harmonogram realizacji programu: zob. T. Dmitruk, Ocena stanu realizacji Planu 
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 wg stanu na dzień 5 sierpnia 2018 roku, 
www.dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,4,10344,armie-swiata,wojsko-polskie,stan-realizacji-planu-
modernizacji-technicznej-systematyczna-aktualizacja (pobrano 25.09.2018 r.). 

http://www.3fo.mw.mil.pl/index.php?lok=4&akcja=ndr
http://www.dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,10783,aktualnosci-z-polski,koniec-programu-wielolet%20niego-pmt
http://www.dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,10783,aktualnosci-z-polski,koniec-programu-wielolet%20niego-pmt
http://www.dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,4,10344,armie-swiata,wojsko-polskie,stan-realizacji-planu-modernizacji-technicznej-systematyczna-aktualizacja
http://www.dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,4,10344,armie-swiata,wojsko-polskie,stan-realizacji-planu-modernizacji-technicznej-systematyczna-aktualizacja
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16. Bezzałogowy System Zwalczania Min „KIJANKA”; 

17. Brzegowa Stacja Demagnetyzacyjna Okrętów „DEMAG”; 

18. Zabezpieczenie techniczne i prowadzenia działań ratowniczych na morzu 

„HOLOWNIK”; 

19. Okręt wsparcia działań połączonych „MARLIN”; 

20. Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN zabez-
pieczający pozycje okrętów przy braku dostępu do systemu satelitarnego. 

Do dnia 15 września 2018 r. zawarto umowy na dostawę dwóch (kolejnych) 
niszczycieli min typu Kormoran II (wraz z trzema pakietami wsparcia logistycznego), 
jednego okrętu ratowniczego (z opcją zamówienia drugiego) oraz sześciu 
holowników. Wartość kontraktów wyniosła ok. 2,225 mld zł13.  

 
Modernizacja marynarki wojennej – szanse 
O morzu winno się myśleć w kategoriach płynącego stąd dobrobytu i prestiżu 

państwa. Właśnie dlatego na kwestię modernizacji MW należy spoglądać nie tylko 
w kontekście wyzwań i znacznych wydatków, ale i potencjalnych korzyści dla 
polskich stoczni, ośrodków badawczo-rozwojowych, szeregu przedsiębiorstw  
i samego rynku pracy. Zdaniem J. Hamery „(…) duża część nowoczesnego 
wyposażenia MW może być produkowana w kraju samodzielnie lub w kooperacji  
z zagranicznymi partnerami. Przyczyni się to nie tylko do wzrostu zatrudnienia  
w wielu gałęziach polskiego przemysłu obronnego, ale również do pozyskania 
nowoczesnych technologii morskich intensyfikując współpracę na wielu poziomach 
obronności”14. Tym samym, dzięki takim działaniom, w najbliższych latach zaistnieje 
szansa pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez wydatki inwestycyjne  
o charakterze militarnym, co – jak czytamy w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju” jest jednym z rekomendowanych działań:  

 
„Konieczna jest ścisła korelacja działań wzmacniających polską 
gospodarkę z rozwojem polskiego przemysłu obronnego i związanym 
z nim potencjałem naukowo-badawczym. Przemysł obronny stanowi 
źródło miejsc pracy, kreuje impulsy technologiczne, zasila budżet państwa 
w przychody z tytułu dywidend, podatków i opłat, a także przyczynia się do 
rozwoju kooperacji przemysłowej i wymiany handlowej z partnerami 
zagranicznymi”15.  
 
W tym miejscu warto się powołać na realizację pracy rozwojowej Kormoran II. 

Niszczyciel min proj. 258, który został zaprojektowany i wybudowany16 w jej ramach 

                                                           
13Por. J. Palowski, Modernizacja Sił Zbrojnych RP: Kluczowe umowy przechodzą na 2018 rok 
[podsumowanie], www.defence24.pl/modernizacja-sil-zbrojnych-rp-kluczowe-umowy-przechodza-na-
2018-rok-podsumowanie (pobrano 25.09.2018 r.). 
14J. Hamera, Modernizacja sił Marynarki Wojennej – kierunki modernizacji, udział polskiego przemysłu  
a otoczenie rozwiązań firm zagranicznych, (w:) Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP…, dz. 
cyt., s. 8.  
15Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 
2017, s. 359.  
16Okręt został zaprojektowany przez Remontowa Marine Design & Consulting, a wybudowany przez 
konsorcjum w składzie: Remontowa Shipbuilding S.A., Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości 
likwidacyjnej oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. 

http://www.defence24.pl/modernizacja-sil-zbrojnych-rp-kluczowe-umowy-przechodza-na-2018-rok-podsumowanie
http://www.defence24.pl/modernizacja-sil-zbrojnych-rp-kluczowe-umowy-przechodza-na-2018-rok-podsumowanie
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za pomocą sił polskiego przemysłu, wyposażono m. in. w opracowany przez 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM S.A.) system 
zarządzania walką SCOT-M (Ship Combat Tactical System) i zdalnie sterowane 
ładunki wybuchowe „Toczek” oraz opracowane przez Politechnikę Gdańską 
bezzałogowe pojazdy podwodne „Morświn” i „Głuptak”17. Wdrażanie innowacyjnych 
technologii morskich jest zatem szansą zarówno dla modernizacji MW, jak również 
szeregu przedsiębiorstw, naukowców i uczelni wyższych18.  

Korzyściami innego typu może być podwyższenie zdolności podmiotów 
zaangażowanych w modernizację MW dzięki umowom kompensacyjnym, co 
najczęściej wiąże się z przepływem technologii.  
 

Modernizacja marynarki wojennej – wyzwania 
Marynarki wojenne funkcjonują w wyjątkowo złożonym środowisku, 

charakteryzującym się nieprzewidywalnością występujących zagrożeń i gene-
rowaniem sytuacji, które osadzone są w rozmaitych kontekstach międzynarodowych 
– częstokroć nie do końca określonych jednoznacznymi regułami prawnymi19. Tym 
samym prowadzenie długotrwałych i systematycznych działań, zarówno w czasie 
pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny, wymaga nie tylko 
świetnie wyszkolonych załóg, ale również nowoczesnych i doinwestowanych 
okrętów. Ich wybór i zakup (zwłaszcza okrętów bojowych) jest z kilku względów 
jednym z największych wyzwań w kontekście modernizacji Marynarki Wojennej. 

Po pierwsze, brakuje jednolitej wizji dot. kształtu przyszłej MW. O ile  
w uaktualnionym programie operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 
2013-2022/2030” przyjęto koncepcję oparcia trzonu sił na okrętach podwodnych (3 
szt. + 1 szt. jako opcja, zadanie „Orka”)20, okrętach ochrony wybrzeża (3 okręty 
Offshore Patrol Vessel, zadanie „Miecznik”) i okrętach patrolowych z funkcją 
zwalczania min (3 okręty Offsore Patrol Vessel, zadanie „Czapla”), o tyle  
w „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP” rekomenduje się, by 
trzon sił MW stanowiły fregaty (3-4 szt.) wraz z okrętami podwodnymi (3 szt.)21. 
Warto zaznaczyć, że jeszcze kilka lat temu pojawiały się propozycje, by główne siły 
MW oprzeć na 10 niszczycielach rakietowych typu Arleigh Burke22. Z kolei  
w październiku 2017 r. Inspektorat Uzbrojenia przedstawił na wspólnym posiedzeniu 
Sejmowych Komisji: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obraz Obrony 

                                                           
17D. Kamizela, Wywiad z dowódcą ORP Kormoran, kmdr ppor. Michałem Dziuganem, 
www.dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,9,52,10734, inne,wywiady,wywiad-z-dowodca-orp-kormo ran-kmdr-
ppor-michalem-dziuganem (pobrano 25.09.2018 r.). 
18W czerwcu 2017 r. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowy z 8 uczelniami wyższymi (wśród nich 
znajduje się np. Akademia Marynarki Wojennej i Politechnika Gdańska) celem prowadzenia wspólnych 
prac badawczo-rozwojowych, które będą wykorzystywane na potrzeby produkcji wojskowej i cywilnej. Na 
razie jest jednak zbyt wcześnie na ocenę tych działań. Zob. K. Wilewski, M. Miernicka, PGZ zacieśnia 
współpracę z uczelniami, www.polska-zbrojna.pl/ home/articleshow/23030?t=PGZ-zaciesnia-
wspolprace-z-uczelniami (pobrano 25.09.2018 r.). 
19Por. M. Janiak, O doktrynie morskiej, „Przegląd Morski”, nr 04(064), grudzień 2013, s. 31.  
20Przed uaktualnieniem programu zakładano pozyskanie 3 okrętów podwodnych.  
21Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 
Wwarszawa-Gdynia 2017, s. 43-47, www.bbn.gov.pl/ftp/dok/SKBM_RP.pdf (pobrano 25.09.2018 r.). 
22M. Ogrodniczuk, Marynarka Wojenna na miarę XXI wieku, „Przegląd Morski”, nr 3(033), marzec 2010, 
s. 4-12.  

http://www.polska-zbrojna.pl/
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Narodowej informacje, z których wynika, że programy „Miecznik” i „Czapla” w ogóle 
nie będą realizowane23.  

Podobnie przedstawia się sprawa z wyborem okrętów podwodnych i ich 
uzbrojeniem. Wokół programu „Orka” w ciągu kilku ostatnich lat narosło wiele 
nieścisłości, np. do dnia dzisiejszego nie zdołano ustalić, czy chcemy nabyć 3 czy 4 
okręty. Decyzji o zakupie nie ułatwia również idea integracji „orek” z pociskami 
manewrującymi – podobnie jak w przypadku powyższych przykładów, tak i tutaj 
można znaleźć zwolenników i przeciwników tego pomysłu24.  

Po drugie, jak słusznie zauważył J. Hamera, realizacja programu modernizacji 
MW wyłącznie w oparciu o potencjał krajowych stoczni może – ze względu na jego 
złożoność – napotkać barierę technologiczną, która uniemożliwi budowę okrętów25. 
Powszechnie wiadomo, że przez brak doświadczeń w budowie większych  
i zaawansowanych technicznie jednostek będziemy zmuszeni wybrać 
zagranicznych producentów okrętów podwodnych, jednak wyzwaniem może się 
okazać również budowa okrętów nawodnych. Doświadczenia związane z budową 
korwety proj. 621 (obecnie ORP Ślązak) ukazały bowiem nie tylko słabość polskiego 
przemysłu, ale również państwa i jego instytucji. Tym samym podjęcie decyzji  
o wykorzystaniu wyłącznie polskiego przemysłu stoczniowego do budowy okrętów 
w ramach programów „Miecznik” i „Czapla” może się okazać bardzo ryzykowne.  

Po trzecie, olbrzymim sprawdzianem dla państwa będzie sfinansowanie 
modernizacji MW. Jak zaznaczyli Z. Badeński i H. Sołkiewicz, „całkowity koszt 
proponowanego wariantu rozwoju Marynarki Wojennej [do 2030 r.] oszacowano na 
ok. 17,8 mld zł, co przekłada się na jego roczne finansowanie w wysokości ok. 940 
mln zł (…). Niedoszacowanie wydatków, średniorocznie o ok. 40 mln zł, będzie 
skutkowało na przestrzeni 13 lat (2017-2030) niedofinansowaniem MW rzędu 520 
mln zł, zaś na przestrzeni 18 lat (2012-2030) – ok. 720 mln zł”26. W konsekwencji 
może się okazać, że konieczna będzie rezygnacja lub ograniczenie zakresu 
któregoś z programów. Warto jednak zauważyć, że wejście w życie „Ustawy z dnia 
29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo 
zamówień publicznych” zapewnia wzrost wydatków obronnych RP do nie mniej niż: 

1. 2,0% PKB – w latach 2018 i 2019; 
2. 2,1% PKB – w roku 2020; 
3. 2,2% PKB – w latach 2021-2023; 
4. 2,3% PKB – w latach 2024-2025; 
5. 2,4% PKB – w latach 2026-2029; 

                                                           
23M. Dura, Okręty Miecznik i Czapla na półkę, www.defence24.pl/wiadomosci/okrety-miecznik-i-czapla-
na-polke (pobrano 25.09.2018 r.). 
24Zob. B. Zychowicz, Program Orka: OP z pociskami manewrującymi czy bez?, 
www.nowastrategia.org.pl/program-orka-op-z-pociskami-manewrujacymi-czy-bez/ (pobrano 25.09.2018 
r.); N. Bączyk, Orki na Bałtyku, „Polska Zbrojna”, nr 3(827), marzec 2015, s. 54-57. 
25J. Hamera, Modernizacja sił Marynarki Wojennej…, dz. cyt., s. 7.  
26Z. Badeński, H. Sołkiewicz, Przyszłość Marynarki Wojennej w świetle dokumentów i faktów, (w:) 
Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami 
bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi 
państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, (red.): P. Soroka, Polskie Lobby 
Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2017, s. 28. 

http://www.defence24.pl/wiadomosci/okrety-miecznik-i-czapla-na-polke
http://www.defence24.pl/wiadomosci/okrety-miecznik-i-czapla-na-polke
http://www.nowastrategia.org.pl/program-orka-op-z-pociskami-manewrujacymi-czy-bez/
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6. 2,5% PKB – w roku 2030 i kolejnych latach27. 

W następstwie powyższe zapisy powinny się przełożyć w bezpośredni sposób 
na zwiększenie dostępnych środków na PMT, a co za tym idzie – również na 
realizację programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/2030”. 
Należy jednak nie popadać w hurraoptymizm, ponieważ finansowanie PMT jest 
ściśle zależne od tempa wzrostu PKB oraz, jak zauważył T. Dmitruk, „(…) 
determinacji politycznej kolejnych rządów do zwiększania wydatków na obronność, 
kosztem innych części budżetu państwa”28. 

Wyzwaniem innego rodzaju jest utrzymanie w linii wysoce wyspecjalizowanych 
załóg (szczególnie w razie wycofania ze służby okrętów podwodnych) oraz 
wyszkolenie nowych dla przyszłych jednostek pływających, wyposażonych  
w nowoczesne technologie, takie jak zintegrowane systemy walki, czy bezzałogowe 
– co pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia odpowiedniej bazy szkoleniowej 
wyposażonej w symulatory i trenażery.  

Ponadto, należy także zdawać sobie sprawę, że bez stałego kształtowania  
i pogłębiania świadomości morskiej – jako jednej z podstaw bytu narodowego – 
społeczeństwa polskiego i reprezentantów naszego narodu oraz konsekwentnego 
pielęgnowania tradycji morskich kraju, przekonanie kogokolwiek o długofalowej 
potrzebie finansowania procesu modernizacji MW może okazać się nadzwyczaj 
trudne. Stąd wyzwaniem jest określenie raison d’être MW w taki sposób, by 
zapewnić jej poparcie społeczne na szeroką skalę29.  

 
Modernizacja marynarki wojennej – zagrożenia 
Niewątpliwie największym zagrożeniem dla modernizacji MW jest jej całkowite 

wstrzymanie lub poważne okrojenie programów znajdujących się w ramach zadania 
„Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/2030”. Łatwo sobie wyobrazić, 
że scenariusz ten mógłby się ziścić w przypadku całkowitej zmiany koncepcji MW, 
zaistnienia zamiaru poczynienia oszczędności celem spożytkowania środków na 
inne cele lub wybuchu kryzysu gospodarczego, który pociągnąłby za sobą osłabienie 
finansów państwa. Prowadziłoby to do dalszej, pogłębiającej się degradacji 
potencjału MW.  

Innym niebezpieczeństwem jest zawarcie niekorzystnych kontraktów  
z kontrahentami zagranicznymi. O ile część wyposażenia MW może zostać 
wyprodukowana w kraju, o tyle bardziej zaawansowane technicznie projekty (np. 
okręty podwodne) – ze względu na ograniczony potencjał naszego przemysłu – 
wymagają zlecenia prac za granicą. W konsekwencji należy dążyć do zawarcia 
kontraktów w taki sposób, aby dzięki umowom offsetowym uzyskać wartość dodaną 

                                                           
27Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
Warszawa, dnia 30 października 2017 r., art. 1, www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WD 
U20170002018 (pobrano 25.09.2018 r.). 
28Zob. więcej T. Dmitruk, Finansowanie SPO – mrzonki czy konieczność?, www.dziennikzbrojny.pl/ 
artykuly/art,2,4,10652,armie-swiata,wojsko-polskie,finansowanie-spo-mrzonki-czy-koniecznosc 
(pobrano 25.09.2018 r.).  
29Por. P. Krajewski, Określenie raison d’être Marynarki Wojennej podstawą jej rozwoju, „Przegląd Morski”, 
nr 5(035), maj 2010, s. 4-6.  

http://www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WD
http://www.dziennikzbrojny.pl/%20artykuly/art,2,4,10652,armie-swiata,wojsko-polskie,finansowanie-spo-mrzonki-czy-koniecznosc
http://www.dziennikzbrojny.pl/%20artykuly/art,2,4,10652,armie-swiata,wojsko-polskie,finansowanie-spo-mrzonki-czy-koniecznosc
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dla polskich podmiotów gospodarczych, (np. w postaci nowoczesnych technologii), 
co przyczyni się do podwyższenia ich zdolności30. 

Kolejnym zagrożeniem jest niedotrzymanie terminów realizacji większości 
programów modernizacyjnych. W scenariuszu takim, MW – ze względu na stan 
ilościowy i jakościowy posiadanych okrętów – w coraz mniejszym stopniu będzie 
zdolna osiągać stawiane przed nią cele. Jak zaznaczyli Z. Badeński i H. Sołkiewicz, 
powołując się na analizę T. Dmitruka31: 

 
„(…) do 2022 roku pozostało już tylko pięć lat, a program operacyjny 
„Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/2030” nie ma 
pełnego kształtu realizacyjnego. Pięć jego zadań (ok. 32 % ogółu zadań) 
nie zostało jeszcze opublikowanych, trzy zadania zrealizowano (18 %), 
natomiast 8 zadań (ok. 60 %) posiada opóźnienia w realizacji od roku do 
5 lat (w tym: 1 zadanie opóźnione o rok; 4 zadania – 2 lata; 2 zadania – 
4 lata i 5 lat – jedno zadanie). Należy zauważyć, że 6 zadań nie znalazło 
się w procesie analizy zadaniowej Programu Operacyjnego  
z niewiadomych przyczyn. Zadania posiadające opóźnienia realizacyjne, 
jak i zadania nieopublikowane stanowią łącznie 82 % planowanych 
zadań, co wskazuje na niski stopień realizacji Programu Opera-
cyjnego”32. 
 
Zgodnie z powyższym istnieje uzasadnione ryzyko, że zanim MW otrzyma 

nowe wyposażenie, straci część swoich dotychczasowych zdolności, co mogłoby 
doprowadzić zarówno do braku gotowości do skutecznego reagowania na militarne 
zagrożenia, jak i zmniejszenia zaangażowania naszych sił morskich w działaniach  
i operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To z kolei nie pozostanie bez wpływu 
na bezpieczeństwo państwa i jego prestiż na arenie międzynarodowej. Pamiętajmy, 
że:   

 
„(…) oprócz znanego i często cytowanego artykułu V traktatu 
waszyngtońskiego istnieje również artykuł II, o którym praktycznie się nie 
wspomina, a który narzuca obowiązek utrzymania na odpowiednim 
poziomie własnych sił zbrojnych. Problem ten dotyczy oczywiście 
przyszłości Polskiej Marynarki Wojennej”33. 

 
Wnioski 
Jak słusznie zauważył K. Marciniak, zastój modernizacyjny sił MW, będący 

następstwem braku inwestycji, stanowi „jaskrawy przykład rozbieżności ambicji 
państwa i jego możliwości finansowych”34. Powstrzymanie regresu wymaga nie tylko 

                                                           
30J. Hamera, Modernizacja sił Marynarki Wojennej…, dz. cyt., s. 6. 
31T. Dmitruk, Ocena stanu realizacji Planu Modernizacji…, dz. cyt.  
32Z. Badeński, H. Sołkiewicz, Przyszłość Marynarki Wojennej w świetle dokumentów i faktów…, dz. cyt., 
s. 30-31. 
33A. Makowski, Czy potrzebna jest doktryna morska?, „Przegląd Morski”, nr 9(051), wrzesień 2011,  
s. 12.  
34K. Marciniak, Priorytety modernizacyjne Marynarki Wojennej RP, (w:) Modernizacja Marynarki Wojennej 
RP a przezwyciężenie kryzysu gospodarczego w Polsce, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2009, 
s. 9. 
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konsekwentnego realizowania przynajmniej większości zadań w przyjętym planie 
modernizacji, ale również intensyfikacji działań zmierzających do pogłębiania 
świadomości morskiej społeczeństwa i przede wszystkim – stabilnego finansowania.  

Modernizując MW należy korzystać z potencjału rodzimych przedsiębiorstw  
i ośrodków naukowo-badawczych, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia w wielu sektorach polskiego przemysłu obronnego oraz 
rozwoju polskiej myśli naukowej. W tym kontekście za przykład udanej współpracy 
może posłużyć realizacja pracy rozwojowej Kormoran II, której efektem jest wejście 
do służby polskiego niszczyciela min proj. 258 (ORP Kormoran), wyposażonego  
w systemy bezzałogowe opracowane przez OBR CTM S.A i Politechnikę Gdańską.  

Ucząc się na doświadczeniach zdobytych przy budowie korwety proj. 621 (ORP 
Ślązak) należy mieć świadomość, że bardziej zaawansowane technicznie jednostki 
wymagają zlecenia całości prac zagranicznym podmiotom, bądź realizacji ich we 
współpracy z nimi, co może mieć korzystny wpływ na transfer technologii do polskiej 
gospodarki w ramach umów kompensacyjnych.  

Równoległe do budowy nowych okrętów winno się szkolić załogi, które  
w przyszłości będą w stanie sprostać nowoczesnym technologiom, takim jak 
zintegrowane systemy walki, czy bezzałogowce. 

 
Streszczenie 
Marynarka Wojenna, z racji na niedoinwestowanie, uchodzi obecnie za 

najbardziej zaniedbany rodzaj Sił Zbrojnych RP. Zadanie jej modernizacji wiąże się 
z licznymi szansami dla polskiej gospodarki, ale również wieloma wyzwaniami  
i zagrożeniami, które objawiają się m. in. w braku jednolitej koncepcji co do 
przyszłego kształtu floty, niepewnym finansowaniu poszczególnych programów, 
utrzymaniu w linii wyspecjalizowanych załóg, jak również dotrzymaniu terminów 
dostarczania nowych okrętów i pogłębianiu świadomości morskiej decydentów  
i społeczeństwa.  

Słowa kluczowe: modernizacja Marynarki Wojennej, zwalczanie zagrożeń na 
morzu, Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP 
 

Summary 
The Polish Navy, due to underinvestment, is currently considered the most ne-

glected type of the Polish Armed Forces. The task of its modernization is associated 
with numerous opportunities for the Polish economy, but also with many challenges 
and threats that manifest themselves, among others in the absence of a unified 
concept of the future structure of the fleet, uncertain financing of individual programs, 
keeping specialized crews in a line, as well as keeping deadlines for supplying new 
ships and deepening the awareness of maritime decision-makers and the public. 

Key words: Modernization of Polish Navy, Combating Threats at Sea, Program 
of Technical Modernization of the Polish Armed Forces 
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Agnieszka WRÓBEL 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich w Gdyni 
 

SIŁY ZBROJNE MOCARSTWA REGIONALNEGO POKOLONIALNEGO  
(ANALIZA ZDOLNOŚCI) 

 
 

Bezpieczeństwo militarne jest pojęciem mieszczącym się w ramach domen, 
sektorów i typologii bezpieczeństwa narodowego (rozumianego jako bezpie-
czeństwo państwa)1. Termin ten określa procesy2 obejmujące różnorodne działania 
oraz środki, mające na celu przeciwdziałanie zewnętrznym i wewnętrznym 
zagrożeniom, co zdaniem Wacława Stankiewicza jest również stanem równowagi 
między zagrożeniem wywołanym możliwością konfliktu zbrojnego a potencjałem 
obronnym3. Zróżnicowany potencjał militarny ukierunkowany na minimalizację 
użycia siły w trakcie pokoju, ma za zadania zapobieganie naruszania integralności 
terytorialnej państwa, jak również ograniczenia suwerenności, przy jednoczesnym 
utrzymaniu zdolności do przeciwstawienia się siłom militarnym innego podmiotu4. 
Symultanicznie jest także stanem zorganizowanej gotowości obronnej przed 
zagrożeniami5 naturalnymi, cywilizacyjnymi, destrukcyjnymi czy gospodarczymi, 
wpisującymi się w kryteria oceny mocarstwowości danego państwa6. 

Z pojęciem bezpieczeństwa nierozerwalnie związane są siły zbrojne 
każdego z państw. Dotyczy to nie tylko potęg imperialnych, ale również mocarstw 
regionalnych, których aspiracje nierzadko wykraczają poza ich bezpośrednią strefę 
wpływów. Jak podkreśla P. Boniface „mocarstwowość” charakteryzuje się 
niezależnością silniejszego państwa względem pozostałych podmiotów systemu 
międzynarodowego oraz ich podatnością na wpływy tegoż mocarstwa7. W tym 
kontekście jednym z bardziej interesujących przykładów jest Wielka Brytania – 
państwo, będące monarchią konstytucyjną, którego interesy w ciągu kilku ostatnich 
stuleci były nierozerwalnie związane z terytoriami zamorskimi i koloniami.  

Celem artykułu jest analiza obecnych zdolności sił zbrojnych mocarstwa 
regionalnego pokolonialnego na przykładzie Wielkiej Brytanii, co z racji na jego 
znaczny potencjał militarny stanowi złożony problem badawczy. Rozważania  
w literaturze przedmiotu opierają się przede wszystkim na badaniach ilościowych, 

                                                           
1Zob. K. Ligęza, Bezpieczeństwo morskie państwa. Zasady wykorzystania marynarki wojennej, 
Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2014, s.9-10. 
2Zob. T. Szubrycht (red.):, Leksykon bezpieczeństwa morskiego, Wydawnictwo Akademickie AMW, 
Gdynia 2008, s. 17. 
3Por. Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne. Studium, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 
1991, s.73. 
4Zob. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, 
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s.47-48. 
5Zob. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 1994, s.6. 
6Por. K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 111-115. 
7P. Boniface, La France est-elle encore une grande puissance?, Presses de Sciences Po, Paris 1998,  
s. 29-30 cyt. za: M. Pachocka, Problem mocarstwowości Fracji w ujęciu historycznym (do 1945), 
Kwartalnik Kolegium ekonomiczno-społecznego studia i prace, nr 1, Warszawa 1997, s. 168. 
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które w polskiej literaturze nie są aktualne, dlatego też autor posługiwał się  
w głównej mierze źródłami anglojęzycznymi. W tym zakresie należy wyróżnić przede 
wszystkim takie pozycje jak: Jane’s Fighting Ships 2017-2018, The Military Balance 
2017 i Weyers Flotten Taschenbuch 2013/2015, Warships of the World Fleet 
Handbook, będące źródłem najnowszych danych. Ponadto wartościowymi 
publikacjami okazały się również National Security Strategy and Strategic Defence 
and Security Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom oraz Securing 
Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, które 
zawierają istotne informacje odnośnie funkcjonujących w brytyjskich wojskach 
strategii w ujęciu jakościowym. Wśród polskich źródeł wyjątkowo przydatne okazały 
się: portal internetowy www.defence24.pl oraz „Przegląd Sił Zbrojnych”. Literatura 
do badań jest nowa i relatywnie łatwo dostępna. 

 
Analiza potencjału militarnego Wielkiej Brytanii 
Analizę zdolności potencjału militarnego Wielkiej Brytanii należy rozpocząć od 

zarysowania kwestii braku jednolitego dokumentu gwarantującego podział władzy  
w tym kraju. Owy precedens w skali świata stanowi unikatowy rodzaj zwyczaju 
sprawowania władzy, w oparciu o który funkcjonuje również zwierzchność nad siłami 
zbrojnymi Zjednoczonego Królestwa8. Oficjalna nazwa Brytyjskie Siły Zbrojne 
(The British Armed Forces or The Armed Forces of the United Kingdom) bądź Siły 
Zbrojne Jej Królewskiej Mości (Her Majesty's Armed Forces bądź The Armed Forces 
of the Crown – Siły Zbrojne Korony) wskazuje, że formalnie mianowanym 
zwierzchnikiem sił zbrojnych jest monarcha, pełniący rolę główno-dowodzącego 
(Commander-in-Chief)9. Aktualnie obie funkcje sprawuje Królowa Elżbieta II10. 
Zakres jej obowiązków ogranicza się do symbolicznej roli „osoby nadzorującej”, gdyż 
jako władca Wielkiej Brytanii uczestniczy ona w ceremoniach i ceremoniałach 
wojskowych, przyznaje medale i odznaczenia, jednak to premier, działając przy 
wsparciu ze strony rządu i Ministerstwa Obrony (Ministry of Defence), podejmuje 
kluczowe decyzje dotyczące działań i operacji sił zbrojnych. Należy jednak 
zaznaczyć, że konwencja konstytucyjna podkreśla, że to właśnie pełniący urząd 
monarcha jest gwarantem przestrzegania konstytucyjnego sposobu użycia sił 
zbrojnych11, w celu uniknięcia nadużyć, bądź niekonstytucyjnego wykorzystania 
broni nuklearnej12. Parlament został upoważniony do kierowania siłami zbrojnymi  

                                                           
8Wielka Brytania nie posiada spisanej, jednolitej wersji materialnej konstytucji (książka, dokument 
normatywny). Jej rolę w opisywaniu ustroju państwa pełnią ustawy, ogół norm i zasad dotyczących 
funkcjonowania i wykonywania władzy. Źródło: Podstawowe ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  Tłum. S. Kubas. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, 
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/brytania.html (pobrano 24.09.2018 r.). 
9Parliament Speaker addresses Her Majesty Queen Elizabeth II, 20 March 2012, http://www.parliam 
ent.uk/business/news/2012/march/speaker-addresses-hm-the-queen/ (pobrano 24.09.2018 r.). 
10About Her Majesty The Queen, https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen (pobrano 24.09.2018 r.). 
11BCC, "Whose hand is on the button?", 2 December 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7758 
314.stm (pobrano 24.09.2018 r.). 
12Wielka Brytania jest dysponentem broni jądrowej od 1955 roku (wówczas posiadała  14 głowic 
atomowych), kiedy stała się trzecim mocarstwem atomowym na świecie w czasie trwania Zimnej Wojny. 
Aktualnie przynależy do układu o nierozprzestrzeniany broni atomowej (Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons – NTP).  Jak podaje opublikowany 3 lipca 2017 roku raport Stockholm International 
Peace Research Institute Zjednoczone Królestwo posiada 215 głowic nuklearnych. Raport dostępny na 
stronie: https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernizationremains-
priority (pobrano 24.09.2018 r.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commander-in-Chief_of_the_British_Armed_Forces
http://www.parliament.uk/business/news/2012/march/speaker-addresses-hm-the-queen/
https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen?ch=1#bio-section-0
https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7758314.stm
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w ramach prerogatyw władcy już w 1689 roku. Królowa pozostaje jednak 
ostatecznym autorytetem British Armed Forces, zarówno w oczach sztabu 
generalnego, oficerów, całego personelu logistycznego, jak i rządu, który przysięgał 
wieczystą wierność monarsze. 

 
Rodzaje Sił Zbrojnych Wielkiej Brytani I ich specyfikacja 
Brytyjskie Siły Zbrojne (BSZ) (The British Armed Forces – BAF) dzielą się na 

trzy podstawowe rodzaje: 

 Marynarka Wojenna (MW) (Naval Service – NA): 
 Royal Navy (Royal Naval Reserve – wliczając Queen Alexandra's Royal 

Naval Nursing Service), 

 Royal Marines (Royal Marines Reserve), 

 Naval Careers Service. 

 Wojska Lądowe (WL) (British Army – BA – Armia Brytyjska, która pomimo 
swojej nazwy, nie powinna być mylona z całością sił zbrojnych). 

 Siły Powietrzne (SP) (Royal Air Force - RAF). 
 

Rysunek 1. British Armed Forces 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii – Naval Service 
Położenie geograficzne Wielkiej Brytanii (WB) sprawiło, że Marynarka Wojenna 

(MW) jest najbardziej prestiżowym rodzajem sił zbrojnych, stanowiąc zarazem 

https://en.wikipedia.org/wiki/Her_Majesty%27s_Naval_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Marines
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/File:MinistryofDefence.svg
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najstarszą z jej części i nosząc zaszczytny tytuł Senior Service. Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej usytuowane jest w północno-
wschodniej części Europy z linią brzegową długości ok. 12,408 km13  
z bezpośrednim dostępem do Kanału La Manche14 (English Channel), Morza 
Północnego, Morza Irlandzkiego oraz do Oceanu Atlantyckiego. Jako państwo 
pokolonialne Wielka Brytania dysponuje dużą ilością terytoriów zamorskich (The 
British Overseas Territories (BOT)) wśród których należy wymienić: Akrotiri, 
Dhekelia, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Gibraltar, Montserrat, 
Turks i Caicos, Falklandy, Kajmany, Pitcairn, Wyspa Świętej Heleny, Wyspa 
Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie 
Terytorium Oceanu Indyjskiego, Georgia Południowa i Sandwich Południowy15  
o łącznej powierzchni 1,727,570 km2. 

 

 

Źródło: Francuskie terytoria zamorskie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fran-
cuskie_terytoria_zale%C5%BCne (pobrano 24.09.2018 r.). 

 
Posiadaniu dużej ilości obszarów zamorskich sprzyja wyposażenie Marynarki 

Wojennej Wielkiej Brytanii w imponującą ilość okrętów o zróżnicowanej wartości 
bojowej: 

                                                           
136,700 mil (1 mila = 1852 m) wg: S. Saunders, Jane’s Fighting Ships 2017-2018, IHS Markit, Surrey 
2017, s. 886. 
14Wraz z Cieśniną Kaletańską, którą Anglicy nazywają Cieśniną Dover – Strait of Dover. Cieśnina stanowi 
najkrótszą drogę morską między Francją a Wielką Brytanią i dodatkowo pełni funkcję tranzytu dla statków 
z Morza Północnego i Bałtyku. Na całej swojej szerokości wody cieśniny stanowią obszar morza 
terytorialnego państw nadbrzeżnych, które podpisały umowę o delimitacji granicy państwowej  
w 1988 roku. Aktualnie żegluga opiera się na zasadach prawa przejścia tranzytowego,  
a w konsekwencji wzmożonego ruchu  w cieśninie, zdecydowano się w 1967 roku na wprowadzenie 
pierwszego w historii systemu rozgraniczenia ruchu. Zob. D.R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu  
w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009,  s. 213-215. 
15S. Saunders, Jane’s…, dz. cyt.,  s. 886. Wszystkie terytoria zamorskie podzielono wg 14 obszarów, 
będących pod zwierzchnictwem Korony. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fran-cuskie_terytoria_zale%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fran-cuskie_terytoria_zale%C5%BCne
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Lotniskowce: 

 lotniskowce typu Queen Elizabeth – CV (0+2): HMS Queen Elizabeth (R08), 
HMS Prince of Wales (R09)16. 
Okręty podwodne: 

 okręty podwodne typu Vanguard17 – SSBN (4) HMS „Vanguard” (S28), 
HMS “Victorious” (S29), HMS “Vigilant”(S30), HMS “Vengeance”(S31)18;19 

 okręty podwodne typu Astute – SSN (7 – 3+4): HMS „Astute” (S94), HMS 
„Ambush” (S96), HMS „Artful” (S95), HMS „Adacious” (S97), HMS “Anson” (S98), 
HMS “Agamemnon” (S99), HMS “Ajax” (S100)20; 

 okręty podwodne typu Trafalgar – SSN (4): HMS „ Torbay” (S90), HMS 
„Trenchant” (S91), HMS „Talent” (S92), HMS „Triumph” (S93). 
Duże okręty nawodne: 

 śmigłowcowiec desantowy (LPH) (1): HMS „Ocean” (L12)21; 

 okręty desantowe(szturmowe) typu Albion (LPD) (2): HMS „ALBION” (L14), 
HMS „Bulwark” (L15); 

 niszczyciele rakietowe typu Daring (TYPE 45) (6): HMS „Daring” (D32), 
HMS „Dauntless” (S33), HMS „Diamond” (S34), HMS „Dragon” (S35), HMS 
“Defender” (S36), HMS “Duncan” (S37)22; 

 fregaty rakietowe typu Duke (TYPE 2323)(FFGHM) (13); 

 fregaty rakietowe typu 26 (TYPE 2624)(FFGHM)25 (0+8). 
Pozostałe typy: 

 niszczyciele min typu Sandown (MHC/SRMH) (7)26; 

 niszczyciele min typu Hunt (MHC) (8)27; 

 okręty patrolowe typu River (4)28: BATCH I (PSO – 3): HMS „Tyne’ (P281), 
HMS „Severn” (P282), HMS „Mersey” (P283); BATCH I (PSOH – 1): HMS “Clyde” 

                                                           
16Lotniskowiec HMS „Queen Elizabeth” ma trafić do służby w tym roku (2018 r.), zaś HMS „Prince of 
Wales” planowany jest na rok 2020. S. Saunders, Jane’s…, dz. cyt.  s. 893. 
17K. Sadowski, Systemy hydroakustyczne – zwalczenie okrętów, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 1/2016,  
s. 115-129. 
18Na pokładzie których znajdują się pociski z ładunkiem nuklearnym typu Trident 2 (D5) – SLBM: 16 
Lockeed Trident 2. S. Saunders, Jane’s…, dz. cyt. s. 888. 
19Następną generacją okrętów typu Vanguard będą okręty typu Dreadnought. Zob. Z życia flot, „Morze. 
Statki i okręty”, 5/2016, s. 9.  
20HMS „Adacious” (S97) został zwodowany 28 kwietnia 2017 roku, pozostałe 3 okręty: HMS “Anson” 
(S98), HMS “Agamemnon” (S99), HMS “Ajax” (S100) planowane są do końca 2022 roku. Zakłada się, że 
w przyszłości typ Autute zostanie zmodernizowany do SSBM. S. Saunders, Jane’s…, dz. cyt. s. 890. 
21Tamże,  s. 901. 
22Tamże,  s. 894. 
23R. Czulda, Symbole brytyjskiej potęgi, „Przegląd Morski”, nr 01(055), styczeń 2012, s. 31-35. 
24Zob. Z życia flot, „Morze. Statki i okręty”, Lipiec-Sierpień/2016, s. 9.; Zob. Z życia flot, „Morze. Statki  
i okręty”, Listopad-Grudzień/2016, s. 7. 
25Program fregat typu 26 stanowi brytyjską ofertę w ramach Global Combat Ship ukierunkowaną na 
przyszłościowe zapotrzebowanie militarne w obszarze Australii i Kanady. S. Saunders, Jane’s…, dz. cyt., 
s. 897. 
26Tamże,  s. 893. 
27Tamże. 
28Defence24, Royal Navy przyjmuje pierwszy patrolowiec River II. Początek wielkiej serii okrętów, 28 
stycznia 2018 r., http://www.defence24.pl/royal-navy-przyjmuje-pierwszy-patrolowiec-river-ii-poczatek-
wielkiej-serii-okretow (pobrano 24.09.2018 r.). 
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(P257); BATCH II29 (PSO – 0+5):HMS “Forth” (P222) + 4 okrety patrolowe do końca 
2019 roku („Medway”, „Trent”, „Tamar”, „Spey”)30; 

 okręty patrolowe typu Scimitar (PB) (2): HMS „Scimitar” (ex-Grey Fox – 
P284); HMS “Sabre” (ex-Grey Wolf – P285)31; 

 arktyczny lodołamacz patrolowy (AGOBH) (1): HMS „Protector” (A173)32; 

 szybkie łodzie patrolowe typu Archer (PB/AXL) (16)33; 

 okręty hydrograficzne typu Echo (AGSH) (2): HMS „Echo” (H87), HMS 
„Enterprise” (H88)34; 

 oceaniczny okręt hydrograficzny typu Scott (AGSH) (1): HMS „Scott” 
(H131); 

 okręt badawczy typu Gleaner (YGS) (1): HMS „Gleaner” (H86)35; 

 okręty badawcze typu Nesbitt (YGS) (4): HMS „Nesbitt” (9423); HMS „Pat 
Barton” (9424), HMS „Cook” (9425), HMS „Owen” (9426)36; 

 lotnictwo morskie i inne37. 
Flotę uzupełnia grupa okrętów zaplecza logistycznego (tankowców, okrętów 

naprawczych czy szkoleniowych)38. 
 

Wojska Lądowe Wielkiej Brytanii - British Army 
Bazując na danych z 2017 roku zaprezentowanych w The Military Balance  

w skład Wojsk Lądowych Wielkiej Brytanii wchodzi 86 700 żołnierzy z czego 83 900 
jest obywatelami Wielkiej Brytanii, 2 800 to Gurkhowie (Gurkhas). Dodatkowo 
szeregi rezerwy zasila 29 300 żołnierzy39. 

Żołnierze zawodowi, którym wygaśnie kontrakt w ramach czynnej służby 
wojskowej pozostają w strukturach Wojsk Lądowych i przechodzą do rezerwy (do 
której przyjmowani są ochotnicy w wieku od 16 do 32 lat). Wiąże się to  
z możliwością przywrócenia do służby i jest uwarunkowane rodzajem sił 
rezerwowych oraz innymi czynnikami, do których należą: wiek, płeć oraz moment 
zaciągnięcia się do Wojsk Lądowych40. 

Struktura Wojsk Lądowych WB opera się na 3 brygadach bojowych41 (combat 
brigades), w ramach których opracowano plany rozmieszczenia specjalistycznych 
batalionów piechoty zoptymalizowanych pod kątem zaangażowania w obronę,  
a także brygad uderzeniowych (strike brigades), stanowiących odpowiednik 
amerykańskiego oddziału US Stryker. Na wyposażeniu BA jest również aktywny 

                                                           
29Z życia flot, „Morze. Statki i okręty”, 6/2016, s. 7. 
30S. Saunders, Jane’s…, dz. cyt. s. 899. 
31Tamże, s. 898. 
32Tamże, s. 899. 
33Tamże, s. 890. 
34Tamże, s. 903. 
35Tamże, s. 904. 
36Tamże. 
37Tamże, s. 897-913. 
38W. Globke, Weyers Flotten Taschenbuch 2013/2015, Warships of the World Fleet Handbook, Bernard 
& Graefe, Bonn 2013, s. XLVI –XLVII, 116-124, 592-607. 
39The Military Balance 2017, The Annual assessment of global military capabilities and defence 
economics, The International Institute For Strategic Studies IISS, London 2017, s. 170 – 173. 
40P. Żurawski vel Gajewski, Bezpieczeństwo Międzynarodowe Wymiar Militarny, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012, s. 38-41. 
41Zob. T. Lewczak, Brytyjski model opóźniania, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 1/2016, s. 136-139.  



41 

 

system ochrony pojazdów opancerzonych, flota śmigłowców Apache AH-64D 
(planowana wymiana na 50 nowymi Ah64E serwisowanych z armią amerykańską42), 
czołgi typu Challenger II43 oraz pancerne pojazdy rozpoznawcze, bojowe oraz 
wsparcia (naprawcze) typu Ajax44. 
 

Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii – Royal Air Force 
Najmłodszą strukturą wśród sił zbrojnych są Królewskie Siły Powietrzne – Royal 

Air Force (RAF). Opublikowany w 2010 roku dokument Przegląd Obrony 
Strategicznej i Bezpieczeństwa (Strategic Defence and Security Review)45 
zdecydował o natychmiastowym wycofaniu z RAF samolotów Hawker Siddeley 
Nimrod i Hawker Siddeley Harrier. Dodatkowe cięcia dotknęły również 
eskadry Panavia Tornado, w tym wszystkie Tornada F3. 

W zaprezentowanym pięć lat później, gdyż 23 listopada 2015 roku, dokumencie 
noszącym tytuł Narodowa Strategia Bezpieczeństwa (National Security Strategy and 
Strategic Defence and Security Review 2015), premier David Cameron ogłosił 
zamiar wyposażenia RAF w 9 dodatkowych morskich samolotów patrolowych typu 
Boeing P-8 Poseidon46, których zadaniem byłoby zwalczanie okrętów 
podwodnych47. 

Aktualnie na wyposażeniu Sił Powietrznych Zjednoczonego Królestwa znajdują 
się poniższe samoloty: 
 

Tabela 1. Wyposażenie Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii 

Samolot Typ Liczba48 Uwagi 

Lockheed Martin F-35B 

Lightning II 
Myśliwiec wielozadaniowy 4 

Planowane 

13849. 

Eurofighter Typhoon Myśliwiec wielozadaniowy 137 
Zamówiono 

16050. 

                                                           
42The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt., s. 84-85. 
43Zob. T. Lewczak, Walka w górach, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 2/2016, s. 133-139. Zob. również: T. 
Lewczak, Walka w lesie – poglądy brytyjskie, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 6/2016, s. 135-139. Zob. T. 
Lewczak, Brytyjski Szwadron, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 1/2014,s. 122-127. 
44The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt. s. 84-85. Dokładna charakterystyka 
wszystkich pojazdów z rodziny Ajax znajduje się na stronie 85. 
45Przegląd Obrony Strategicznej i Bezpieczeństwa 2010, Securing Britain in an Age of Uncertainty: The 
Strategic Defence and Security Review, October 2010, https://www.gov.uk/government/uploads/system/ 
uploads/attachment_data/file/62482/strategic-defence-security-review.pdf (pobrano 24.09.2018 r.). 
46Zob. Defence24, Zamówienie na 10 maszyn P-8A Poseidon. Trzy trafią do Royal Navy, 6 stycznia 2016 
r., http://www.defence24.pl/zamowienie-na-10-maszyn-p-8a-poseidon-trzy-trafia-do-royal-navy (pobrano 
24.09.2018 r.). 
47Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 2015, National Security Strategy and Strategic Defence and 
Security Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom, November 2015, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/555607/2015_Strategic_
Defence_and_Security_Review.pdf (pobrano 24.09.2018 r.). 
48S. Saunders, Jane’s…, dz. cyt. s. 897-898. 
49The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt., s. 182. 
50Tamże. 



42 

 

Panavia Tornado 

Myśliwiec szturmowy, 

Misje rozpoznawcze 

98  

Boeing Sentry Samolot wczesnego ostrzegania 6  

Raytheon Sentinel 
Dowodzenie polem walki i 

rozpoznanie (ASTAR) 
551  

Airbus Atlas Taktyczny transportowiec 18 
Zamówiono 

2252. 

Short Tucano Szkolenie podstawowe 82  

Boeing Chinook Ciężki śmigłowiec transportowy 52  

Agusta Westland Merlin Średni śmigłowiec transportowy 

21 

 

6 

25 

zmodernizowa

nych trafi 

do Royal Navy 

Westland Sea King Search and Rescue (SAR) 7  

Bell Griffin 

Treningowy 

 

Szkolenie SAR 

12 

 

4 

 

MQ-9 Reaper Bezzałogowy aparat latający 10  

i inne53.    

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Military Balance 2017, The 
Annual assessment of global military capabilities and defence economics, The 
International Institute For Strategic Studies IISS, London 2017. 

                                                           
51Zob. Defence24, Brytyjski samolot rozpoznawczy nad Polską i Litwą, 25 stycznia 2018 r., 
http://www.defence24.pl/brytyjski-samolot-rozpoznawczy-nad-polska-i-litwa (pobrano 24.09.2018 r.). 
52The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt., s. 182. 
53Tamże, s. 172-174. 
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Nie należy zapominać, ze Wielka Brytania dysponuje również system 
wczesnego ostrzegania przez rakietami balistycznymi – BMEWS (Ballistic Missile 
Early Warning System). 

Według oficjalnych danych, które ukazały się na portalu Global Firepower 2017 
w brytyjskich siłach zbrojnych służy 151 175 żołnierzy i 81 500 żołnierzy rezerwy, 
dając całkowitą liczbę personelu militarnego: 232 67554. Z czego 32 350 żołnierzy 
służy w Royal Navy, 6 800 w Royal Marines, 5 000 w Naval Aviation, 86 700 w British 
Army (83 900 żołnierzy Z Wielkiej Brytanii i 2 800 Gurkhowów (Gurkhas) oraz 
dodatkowo w szeregach rezerwy 29 300 żołnierzy) i 33 300 zasila szeregi Royal Air 
Force55. 

Brytyjskie siły zbrojne są w pełni wyspecjalizowanymi jednostkami z zakresu 
operacji morskich, lądowych i powietrznych. Mimo, że nie obowiązuje powszechny 
obowiązek służby wojskowej to możliwy jest dobrowolny wolontariat w pozostałych 
rodzajach sił zbrojnych56. W ramach działań Marynarki Wojennej można dołączyć 
do rezerwy w szeregach Royal Naval Reserve i Royal Marines Reserve, natomiast 
Wojska Lądowe i Siły Powietrzne oferują wolontariat w zakresie operacyjnym  
w oddziałach Territorial Army oraz Royal Auxiliary Air Force. 

 
Budżet Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa 
Brytyjski rząd zadeklarował w lipcu 2015 roku, że pragnie przeznaczać na 

budżet obronny 2% PKB, spełniając w ten sposób rekomendacje ustalone  
w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)57. Wspomniana już Narodowa 
Strategia Bezpieczeństwa z listopada 2015 roku zdaję się potwierdzać zapewnienia 
rządu odnoszące się do wydatków na modernizację zbrojeń58. Według rankingu 
Global Firepower 2017 brytyjskie siły zbrojne są szóstą siłą militarną na świecie  
z rocznym budżetem obronnym wynoszącym 45,7 miliarda dolarów59. Defence24 
prezentuje na łamach swojego portalu znacznie wyższą kwotę rocznych środków 
przeznaczanych na zbrojenia, a mianowicie 2,14 % PKB60, czyli 54,8 miliarda 
dolarów, powołując się na dane pozyskane przez NATO za rok 201761. 

Należy zaznaczyć, że program restrukturyzacji wszystkich gałęzi sił zbrojnych 
Wielkiej Brytanii został zapoczątkowany w 2010 roku wraz z opublikowaniem 
Przeglądu Obrony Strategicznej i Bezpieczeństwa. Niestety od tego momentu liczba 
regularnych wojsk lądowych miała spaść ze 102 000 do 82 000, co przekłada się na 

                                                           
54Global Firepower, 2017 Military Strength Ranking, https://www.globalfirepower.com/countries-
listing.asp (pobrano 24.09.2018 r.). 
55The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt., s. 170 – 173. 
56P. Żurawski vel Gajewski, Bezpieczeństwo Międzynarodowe…, dz. cyt., s. 38. 
57Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii, Summer Budget 2015, 8 lipca 2015 r., s.27, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/443232/50325_Summer_
Budget_15_Web_Accessible.pdf (pobrano 24.09.2018 r.). Rok budżetowy w Zjednoczonym Królestwie 
trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. 
58Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 2015, dz. cyt. 
59Global Firepower, 2017 Military Strength Ranking, https://www.globalfirepower.com/ 
countries-listing.asp (pobrano 24.09.2018 r.). 
60NATO Press Release, Defence Expenditure of NATO Countries (2010-2017), 29 June 2017, 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170629_170629-pr2017-111-en.pdf 
(pobrano 24.09.2018 r.). 
61Defence24, "Zjeść ciastko i mieć ciastko". Londyn w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, 25 
stycznia 2018 r., http://www.defence24.pl/zjesc-ciastko-i-miec-ciastko-londyn-w-europejskiejarchitektu 
rze-bezpieczenstwa (pobrano 24.09.2018 r.). 
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20% spadek wielkości armii zawodowej62. Jednocześnie oczekuje się, że liczba 
rezerwistów ma wzrosnąć z 24 do 30 tysięcy. Niepokojącym założeniem jest również 
redukcja liczby żołnierzy w sektorze RAF i NA, co oznacza, że w 2020 roku w służbie 
będzie 33 000 lotników i 30 000 marynarzy63.  

Według raportu European Leadership Network – centrum analitycznego 
zajmującego się między innymi wydatkami przeznaczanymi na obronność w krajach 
europejskich – wynika, że Wielka Brytania do roku 2015 sukcesywnie obniżała 
wydatki na zbrojenia (2013 r. – 2,3%, 2014 r. – 2,2%, 2015 r. – 2,08% PKB64). Ową 
tendencję spadkową zatrzymała deklaracja o zagwarantowaniu budżetu na 
poziomie nie niższym niż 2% PKB. 

 
Rola Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii w regionie i ich udział w operacjach 

na świecie 
Wielka Brytania dysponuje niezachwianą pozycją regionalną, jak i globalną, 

promując swoje wartości, stabilność i dobrobyt oraz mając bezpośredni wpływ na 
kształtowanie się bezpieczeństwa sąsiadów oraz sojuszników. Mając jedną  
z najszybciej rozwijających się gospodarek wśród krajów rozwiniętych, Wielka 
Brytania znalazła się w pierwszej dziesiątce pod względem konkurencyjność na 
podstawie raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Zjednoczone Królestwo jest 
numerem jeden w Europie w zakresie inwestycji zagranicznych. Bank Światowy 
uplasował Wielką Brytanię na szóstym miejscu w rankingu miejsc  
o najmniejszej zawiłości prawnej na świecie pod kątem prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Stabilna gospodarka oraz ciągły wzrost gospodarczy pozawala na inwestycje  
w sektor obronności i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Budżet obronny 
Zjednoczonego Królestwa jest drugim co do wielkości w NATO (zaraz po Stanach 
Zjednoczonych) i największym w UE65. Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii oraz ich 
agencje bezpieczeństwa i wywiadowcze (Tajna Służba Wywiadowcza, Służba 
Bezpieczeństwa i Kwatera Główna ds. Komunikacji Rządu) są szanowane na całym 
świecie ze względu na możliwości, zasięg i zdolności bojowe oraz chęć współpracy 
z bliskimi sojusznikami. 

Wielka Brytania ze względu na swoją imperialną przeszłość, jak również 
podążanie za doktryną obronności utrzymywaną przez konsekwentnie rządzącą 
Partię Pracy, czy też konserwatywne rządy, jest czynnie zaangażowana  
w operacje wojskowe na całym świecie. BSZ biorą aktywny udział w operacjach 
Paktu Północnoatlantyckiego, jak również w misjach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz samodzielnie lub w porozumieniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej w ramach jej kompetencji bojowych. 

                                                           
62Proces redukcji miał zakończy się w 2017 roku. 
63The Managment of Defence, Total British Armed Forces – overview as at late 2015, 
http://www.armedforces.co.uk/mod/listings/l0003.html (pobrano 24.09.2018 r.). 
64NATO Press Release, NATO Publishes Defence Expenditures Data For 2014 And Estimates For 2015. 
Financial And Economic Data Relating To NATO Defence, 22 June 2015, 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150622_PR_CP_2015_093-v2.pdf 
(pobrano 24.09.2018 r.). 
65European Commission, Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018 
(Preparation of the 2018 Draft Budget), May 2017, SEC(2017) 250, http://ec.europa.eu/budget/-
library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf (pobrano 
24.09.2018 r.). 



45 

 

Oprócz operacji w Afganistanie66, Brytyjskie Siły Zbrojne uczestniczą 
bądź uczestniczyły w misjach w innych częściach świata: 

 misja w Serbii – Kosowie (w ramach międzynarodowych sił pokojowych 
Traktatu Północno-atlantyckiego (NATO) – Kosovo Force (KFOR) 29/30 żołnierzy67); 

 w siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych dla utrzymania i wspierania 
pokoju na Cyprze (w ramach międzynarodowych sił pokojowych ONZ– United 
Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP68) ok. 265 żołnierzy69); 

 operacji MONUC/MONUSCO w Demokratycznej Republice Konga70  
(w ramach misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych – United 
Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo – MONUC do 2010 roku, 
później: The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo – MONUSCO71); 

 Mali (EUTM w ramach UE oraz MINUSMA w ramach operacji po egidą 
ONZ), Egipt (MFO), Ukraina i Mołdawia/Naddniestrze (w ramach operacji 
wojskowych UE – EUBAM72), Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uganda (EUTM  
w ramach operacji UE), Południowy Sudan (UNMISS – operacja ONZ), Somalia 
(UNSON – operacja ONZ), Katar (Operation Shader Rivet Join), Zatoka Perska 
(Operation Kipion), Oman, Nigeria, Morze Północne (w ramach operacji NATO – 
SNMCMG), Bośnia i Hercegowina (EUFOR w ramach operacji UE – Operation 
Althea)73; 

 w ramach Sił Odpowiedzi NATO i UE74 w państwach bałtyckich75, 

 w ramach zamorskich garnizonów uczestniczą również w szkoleniu lokalnej 
policji i żołnierzy w Australii, Belize, Brunei, Diego Garcii, Falklandach, Gibraltarze, 

                                                           
66The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt. s. 174. 
6719 000 żołnierzy stanowiło siły zbrojne Zjednoczonego Królestwa z początku misji pokojowej w 1999 
roku. Aktualnie po zapowiedzi Sir Michaela Fallon’a z końca 2016 roku, Wielka Brytania ma dołączyć do 
sił stabilizujących w ilości 30 żołnierzy (BCC, UK troops to join Nato Kosovo force in 2017, 23 October 
2016, http://www.bbc.com/news/uk-37741362 (pobrano 24.09.2018 r.)). Z danych umieszonych na 
stronie NATO wynika, że w maju 2017 roku brytyjskich żołnierzy było 29-ciu. NATO's role in Kosovo. 
KFOR ''placemat'' (Contributing nations and troop numbers) - May 2017, https://www.nato.int/ 
nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_05/20170523_2017-05-KFOR-Placemat.pdf (pobrano 
24.09.2018 r.). 
68Zob. UNFICYP, United Nations Peacekeeping Force In Cyprus, https://unficyp.unm 
issions.org/ (pobrano 24.09.2018 r.). 
69United Nations Peacekeeping, Contributing to a political settlement in Cyprus, December 2017, 
https://peacekeeping.un.org/en/mission/unficyp (pobrano 24.09.2018 r.). 
70MONUSCO, United Nations Organization Stabilization Mission In The Dr Congo. Facts And Figures, 15 
October 2017, https://monusco.unmissions.org/en/facts-and-figures (pobrano 24.09.2018 r.). 
71MONUSCO, United Nations Organization Stabilization Mission In The Dr Congo. Background, 
https://monusco.unmissions.org/en/background (pobrano 24.09.2018 r.). 
72P. Żurawski vel Gajewski, Bezpieczeństwo Międzynarodowe…, dz. cyt., s. 288. 
73The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt., s. 82-83, 174-175. 
74J. Dobbs, The UK, France and the Challenge of Brexit to European Security, 21 December 2016, 
https://www.europeanleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2017/10/ELN-December-16-DOBBS-
The-UK-France-and-the-Challenge-of-Brexit-to-European-Security.pdf (pobrano 24.09.2018 r.). 
75European Leadership Network (ELN), J. Onyszkiewicz, Brexit and its Impact on British-Polish Relations, 
29 June 2017, https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/brexit-and-its-impact-on-british-
polish-relations/ (pobrano 24.09.2018 r.). 
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Iraku, Kanadzie, Kenii, Kuwejcie, Nepalu, Nowej Zelandii, Sierra Leone, Singapurze, 
Stanach Zjednoczonych i Wyspie Wniebowstąpienia76. 

Od zakończenia II wojny światowej wojska brytyjskie stacjonują również  
w Niemczech, ale ich obecność staje się coraz bardziej symboliczna77.  

Bezsprzecznie jednym z gwarantów utrzymania i wzmocnienia bezpieczeństwa 
militarnego w rejonie jest zawiązywanie sojuszy. Wielka Brytania w ramach 
ugruntowania swojej pozycji w regionie i obszarze otaczających ją mórz  
i oceanu należy do: 

 Traktat Północnoatlantycki (NATO) – współzałożyciel w 1949 roku; 

 Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – stały członek Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; 

 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE); 

 Członek Unii Europejskiej (UE) – formalnie. 
 

Założenia polityki obrony w Wielkiej Brytanii do 2020/2025 roku 
Opublikowana 23 listopada Narodowa Strategia Bezpieczeństwa (NSB) 2015 

(National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015) jest 
drugim tego typu dokumentem. Pierwszą brytyjską strategię zaprezentowano  
19 października 2010 roku (Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic 
Defence and Security Review). NBS określa brytyjską strategię bezpieczeństwa 
narodowego na następne pięć lat wytyczając kierunki wzrostu ekonomicznego, 
społecznego i militarnego, jak również wyjaśniając, w jaki sposób rząd brytyjski 
zamierza je osiągnąć, umacniając swoją pozycje w regionie i na arenie 
międzynarodowej. Strategia zarysowuje nie tylko wytyczne odnoszące się do 
dalszych działań w dziedzinie obronności, ale także identyfikuje najważniejsze 
zagrożenia i określa zasoby do osiągnięcia celów. Ponadto pokazuje, w jaki sposób 
brytyjski rząd zamierza skonfigurować całe siły zbrojne w nadchodzącej dekadzie 
zgodnie z tymi zadaniami. 

To właśnie w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa rząd brytyjski zobowiązał się 
do utrzymania wydatków wojskowych na poziomie 2% PKB i utworzenia wspólnego 
Funduszu Bezpieczeństwa. Ponadto 1,2% budżetu obronnego ma zostać 
przeznaczony na badania i wdrażanie nowych technologii78. Oprócz regularnych 
zadań związanych z obronnością, kluczowymi kwestiami poruszonymi w Strategii 
pozostaje priorytetowe potraktowanie walki z terroryzmem, radykalizmem  
i ekstremizmem w kraju i za granicą oraz inwestowanie w nowe rozwiązania 
technologiczne i informatyczne, w celu umocnienia pozycji światowego lider  
w zakresie cyberbezpieczeństwa79. 

Brytyjczycy zauważyli, że Rosjanie modernizują swoje siły zbrojne (w tym 
strategiczne siły nuklearne) i chcą założyć bazę broni jądrowej w Obwodzie 

                                                           
76J. Rogers, L. Simón, The Status And Location Of The Military Installations Of The Member States Of 
The European Union And Their Potential Role For The European Security And Defence Policy (ESDP), 
Publisher European Parliament, Brussel 2009, s. 13-16, 25, (pobrano 24.09.2018 r.). 
77W październiku 2010 roku w ramach Strategic Defense and Security Review 2010 premier David 
Cameron ogłosił, że wszystkie wojska brytyjskie przebywające obecnie w Niemczech opuszczą ten kraj 
do 2020 roku. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62482 
/strategic-defence-security-review.pdf (pobrano 24.09.2018 r.). 
78Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 2015, dz. cyt. 
79The Military Balance 2017, The Annual assessment…, dz. cyt., s. 174. 
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Kaliningradzkim i na Krymie. Według brytyjskiej oceny zachowanie Rosji nadal 
będzie trudne do przewidzenia, ale nie można wykluczyć, że Rosja może ulec 
pokusie, by zacząć działać agresywnie wobec sojuszników NATO. W NSB znalazło 
się bardzo stanowcze oświadczenie rządu brytyjskiego, mówiące o stabilności  
i niezmienności zaangażowania na rzecz wspólnej obrony i bezpieczeństwa  
w ramach NATO80, jednak podkreśla fakt że Rosja jest ważnym graczem 
politycznym i jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dlatego, 
pomimo widocznych różnic w kształtowaniu polityki, Wielka Brytania będzie szukać 
sposobów współpracy i pogłębienia stosunków z Rosją w kwestiach globalnego 
bezpieczeństwa, w odniesieniu do zagrożeń asymetrycznych takich jak zagrożenie 
ze strony ISIL81. 

Ministerstwo Obrony planuje wydać 178 miliardów funtów (244 miliardy USD) 
na modernizacje sprzętu i wsparcie we wszystkich trzech rodzajów SZ w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat82. Dofinansowanie sektora zbrojeniowego oraz wyższa 
pula na inwestycje ma zapewnić Wielkiej Brytanii możliwość szybszego reagowania 
na pojawiające się zagrożenia w najbliższym sąsiedztwie i na świecie. 

 
Wnioski 
Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii odznaczają się jednym z największych 

potencjałów militarnych w regionie, jak i w szerszym kontekście – całego globu. 
Zjednoczone Królestwo ma największy budżet obronny w Europie i drugi co do 
wielkości w NATO. Jest jedynym krajem europejskim, który spełnia zarówno cel 
NATO polegający na wydatkowaniu 2% PKB na obronność (z czego 20% budżetu 
przeznaczone jest na zakup bądź modernizację sprzętu), jak i założenia ONZ 
odnośnie wydatkowania 0,7% dochodu narodowego brutto na rozwój w ramach 
przestrzeni międzynarodowej. 

Ponadto Zjednoczone Królestwo zobowiązało się zainwestować co najmniej 
50% wydatków na progres, stabilizację i wsparcie w niestabilnych regionach świata. 
Ugruntowaną pozycję Wielkiej Brytanii, obok jej potencjału militarnego, tworzą 
również inne elementy, takie jak przynależność do organizacji międzynarodowych, 
stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, członkostwo w między-
narodowych forach, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank 
Światowy, G7, G20, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), czy 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Wielka Brytania jest 
obok Francji jedynym państwem należącym do Unii Europejskiej, który dysponuje 
niezależnym systemem odstraszania nuklearnego83. 

 

  

                                                           
80Tamże, s. 86-87. 
81The Islamic State of Iraq and the Levant bądź Islamic State, tzw. Pańswo Islamskie, The Military 
Balance…, dz. cyt., s. 174. 
82Tamże, s. 87-88. 
83HM Government, Foreign policy, defence and development. A future partnership paper, 12 September 
2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643924/Foreign_po 
licy__defence_and_development_paper.pdf (pobrano 24.09.2018 r.). 
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Streszczenie 
Nieprzerwanie od wieków Wielka Brytania odgrywa znaczącą rolę w systemie 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Jako członek Paktu Północnoatlantyckiego, 
Unii Europejskiej oraz dysponent stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 
jest gwarantem silnej władzy politycznej, wspieranej przez potęgę militarną. Wielka 
Brytania zajmuje drugie miejsce w ramach wpłat do budżetu pośród wszystkich 
członków NATO. Ze względu na swoją imperialną przeszłość Zjednoczone 
Królestwo sprawuje kontrolę nad 14 terytoriami zamorskimi, przez co angażuje się 
w liczne operacje i misje stabilizacyjne w różnych zakątkach świata. 

Słowa kluczowe: Brytyjskie Siły Zbrojne, analiza potencjału militarnego, 
mocarstwo regionalne 
 

Summary 
Great Britain has played a significant role in the international security system 

for centuries. As a member of the North Atlantic Alliance, the European Union and a 
permanent member of the UN Security Council, it is a guarantor of strong political 
force, supported by military power. Great Britain ranks second place in the budget 
payments among all NATO members. Because of its imperial past, the United 
Kingdom administrate over 14 overseas territories, because of which it is engaged 
in numerous operations and stabilization missions in various parts of the world. 

Key words: British Armed Forces, military potential analysis, regional power 
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PRZEMOC WOBEC NON-HUMAN ANIMALS  
W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGII PRZESTĘPCZOŚCI  

I ZIELONEJ KRYMINOLOGII 
 
 

Wstęp 
Społeczne spojrzenie na jednostkę i jej jestestwo, obdziera ją z biologicznych 

uwarunkowań bytu. Już od XIX w. wraz z powstaniem i rozwojem socjologii obraz 
jednostki społecznej systematycznie pozbawiany był atrybutów zwierzęcości,  
a różnice pomiędzy tym, co ludzkie a tym, co zwierzęce, stawały się podporą 
budowania argumentów na rzecz tezy o wyższości istoty ludzkiej nad królestwem 
zwierząt. Nie wchodząc w spory, w czym w istocie różnimy się od zwierząt (a różnimy 
się znacznie), ani na ile podobne są nasze „społeczne światy” (bo z optyki 
socjobiologii o zwierzętach i ich życiu społecznym nadal nie wiemy jeszcze 
wystarczająco wiele), wypada zgodzić się z poglądem Clifton P. Flynn, iż 
socjologowie w dużej mierze ignorują rolę zwierząt w społeczeństwie1. 

Zwierzęta towarzyszyły ludzkości niemal od zawsze i w różnych kontekstach. 
Dla niektórych uosabiają jedynie pożywienie, dla innych nadal jeszcze pełnią funkcję 
„maszyn” (psy zaprzęgowe, konie na roli), dla innych animaloterapii (dogoterapia, 
felinoterapia), umożliwiają uprawianie określonych sportów (jazda konna, psie 
zaprzęgi) czy wspierają działania pomocowe (w grupach poszukiwawczo-
ratowniczych). Deklarowana empatia do zwierząt powoduje, że ludzie organizują się 
w różnym stopniu w inicjatywy prozwierzęce promujące m.in. wegetarianizm czy 
weganizm, postulujące zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy chowu klatkowego 
drobiu. Miłośnicy zwierząt tworzą zatem zbiorowość aksjologicznie zintegrowaną.  

Uczestnictwo zwierząt w życiu społecznym ma także swoją ciemniejszą stronę. 
Zwierzęta nadal są szczególnym obiektem zaniedbań i przemocy ze strony ludzi. 
Prezentowany artykuł ma charakter przeglądowy, a jego celem jest zwrócenie uwagi 
na rosnącą rolę zwierząt towarzyszących w życiu społecznym oraz na 
nieuświadomione w dyskursie publicznym implikacje pomiędzy przemocą wobec 
zwierząt a przemocą wobec ludzi. Przede wszystkim jednak w artykule poddano 
krytycznej refleksji trend animalizmu, reprezentowany szczególnie przez nurt 
zielonej kryminologii, a niemal zupełnie pomijany w dominującym dyskursie 
kryminologicznym i socjologicznym. Wreszcie należy zaznaczyć, że stosunek do 
zwierząt warunkowany jest w znacznej mierze kulturowo, wobec czego  
w prezentowanym tekście przyjęta została perspektywa europejska.  

 
 
 

                                                           
1C.P. Flynn, Acknowledging the „Zoological Connection”: A Sociological Analysis of Animal Cruelty, 
„Society & Animals”, 2001, 9(1), s.71. 
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Zwierzęta w życiu społecznym - schyłek antropocentrycznej dominacji? 
Współcześnie zwierzęta domowe są towarzyszami życia człowieka. 

Postępujący wzrost świadomości roli zwierząt w życiu człowieka przyczynił się do 
relacyjnego podejścia do stosunku ludzie a przyroda. Według badań CBOS, co drugi 
Polak jest właścicielem zwierzęcia domowego. W większości Polacy posiadają psy 
(36%), zaś blisko 20% ma w domu kota. Pozostałe zwierzęta, dziś uznawane jako 
domowe, stanowią mniejsze odsetki: 9% Polaków posiada w mieszkaniu rybki 
akwariowe, po 3% królika, papugę i chomika. Jeszcze rzadziej w domach pojawiają 
się świnki morskie (2%), żółwie (2%), kanarki (1%), inne ptaki (1%), myszy 
hodowlane bądź szczury (1%)2. Właścicieli zwierząt, szczególnie psów i kotów, łączą 
zwykle wspólnie podzielane wartości, z których czołową jest miłość do zwierzęcia 
oraz chęć opieki nad nim, co sprawia, że tworzą oni unikalny świat społeczny3 zwykle 
antropomorfizując zwierzęta.  

Coraz chętniej Polacy także decydują się na adopcję zwierząt. Jak wynika  
z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, liczba adoptowanych psów i kotów  
w 2016 r. zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 1,6%  
i 7,3%. Były to jednocześnie największe liczby adoptowanych ze schronisk zwierząt 
na przestrzeni ostatnich lat4.  

Socjologowie anglosascy chętnie przyglądają się „połączeniu zoologicznemu” 
(zoological connection). Dostrzeżenie, że żyjemy w „społeczeństwie mieszanych 
gatunków” pozwala na gruntowną eksplorację relacji budowanych pomiędzy ludźmi 
a zwierzętami czy społecznych światów miłośników zwierząt. Zdaniem Clintona R. 
Sandersa, dojrzenie istotnej roli zwierząt w życiu społecznym pozwoli socjologii 
rozszerzyć granice teoretyczne i pozwoli na umieszczenie zwierząt w widoczności 
socjologicznej5. 

Relacja pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem jest istotną formą bliskiego 
związku, w którym opiekunowie zwierząt określają ich unikalną tożsamość  
i kształtują wzajemne interakcje bez podzielanego korpusu symboli lingwistycznych. 
Więzi emocjonalne wiążące ludzi i zwierzęta są niewątpliwie atrakcyjnym polem 
badawczym w perspektywie interakcjonistycznej. Choć już George Herbert Mead 
przekonywał, że zwierzę nie myśli i nie mając podstawowego zasobu symbolizacji, 
nie jest w stanie angażować się w interakcję społeczną opartą przecież na 
wspólnych symbolach - a za nim konsekwentnie powtarzali to inni socjologowie - tę 
antropocentryczną ortodoksję przełamuje Clinton R. Sanders, twierdząc, że 
właściciele zwierząt kształtują tożsamość swoich pupili, a ponadto kształtują swoją 
tożsamość jako jednostki i jako członka pary człowiek-zwierzę6. 

W początkowym etapie relacji związane jest to z faktem, że wypracowanie 
rutynowych działań zbiorowych i przypisanie ról w relacji odbywa się na wstępnym 

                                                           
2CBOS: BS/138/2003 
3Zob. K.T. Konecki, Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata 
właścicieli zwierząt domowych, Warszawa 2015. 
4Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2016, s.2, 
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/raporty-z-wizytacji-schroniska-dla-bezdomnych-
zwierzat (pobrano: 8.09.2018). 
5C.R. Sanders, The Sociology of Human-Animal Interaction and Relationships, 2016, https://networks.h-
net.org/node/16560/pages/32228/sociology-human-animal-interaction-and-relationships-clinton-r-
sanders (pobrano: 08.09.2018). 
6C.R. Sanders, Actions Speak Lauder than Words: Close Relationships Between Humans and Nonhuman 
Animals, „Symbolic Interaction”, 2003, 26(3), s.406. 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/raporty-z-wizytacji-schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/raporty-z-wizytacji-schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat
https://networks.h-net.org/node/16560/pages/32228/sociology-human-animal-interaction-and-relationships-clinton-r-sanders
https://networks.h-net.org/node/16560/pages/32228/sociology-human-animal-interaction-and-relationships-clinton-r-sanders
https://networks.h-net.org/node/16560/pages/32228/sociology-human-animal-interaction-and-relationships-clinton-r-sanders
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definiowaniu zwierzęcia jako przedstawiciela określonego gatunku i przypisaniem 
mu cech uwarunkowanych kulturowo. Pies zatem jest lojalnym, posłusznym  
i najlepszym przyjacielem człowieka, kot zaś indywidualistą, uosobieniem 
niezależności owianym aurą enigmatyczności. Wzmocnienie nadawanej przez 
człowieka zwierzęciu tożsamości następuje także poprzez reprezentowaną przez 
zwierzę rasę i przypisywanie zwierzęciu ogólnych cech typowych dla rasy. Koty rasy 
ragdoll uważane są za wyjątkowo ufne, łagodne, wręcz flegmatyczne, chętnie dające 
się nosić na rękach i mało skoczne, będące niejako zaprzeczeniem „typowego” kota. 
Psy rasy akita uważane są z kolei za niezależne i trudne w prowadzeniu, co z kolei 
„przeczy” cechom kulturowo nadanym psom. Znajomość tych cech ułatwia 
opiekunowi wybór właściwego dla siebie (i swojego stylu życia) zwierzęcia. Jednak, 
jak zauważa Sanders, konkretne zwierzę jest postrzegane przez swojego właściciela 
nie jako jedynie reprezentant gatunku i rasy, wtórny wobec innych przedstawicieli, 
lecz jako osobnik o indywidualnym usposobieniu, właściwej sobie historii, 
smakowych czy zabawowych preferencjach. Wyrazem tego jest nadawanie 
zwierzęciu imienia. Taka indywidualizacja zmienia symboliczne postrzeganie 
zwierzęcia. 

Posiadanie zwierzęcia towarzyszącego i nawiązywanie z nim relacji wpływa 
także na społeczny konstrukt właściciela zwierzęcia domowego. Od historycznie 
przypisywanego statusu społecznego i ekonomicznego do – dziś znacznie 
powszechniejszego – uwidocznienia stylu życia opiekunów, ich opisu 
charakterologicznego, a także kształtowania uogólnień na ich temat. W badaniach 
w Providence w stanie Rhode Island (USA), już w latach 80. XX w. właściciele 
zwierząt domowych w większości uważali je za ważnych członków rodziny. 
Antropomorfizacja zwierząt była szczególnie wyraźna wśród osób samotnych, 
rozwiedzionych, w kolejnym związku małżeńskim i bezdzietnych par7. Z kolei włoskie 
badania dowiodły, że właściciele zwierząt domowych obdarzają je „osobowością”  
i różnicują ją jakościowo ze względu na reprezentowany przez dane zwierzę 
gatunek8.  

Obecność zwierząt w życiu człowieka to z medycznego punktu widzenia niemal 
same korzyści. Posiadanie psa ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy 
(obniżone ciśnienie krwi i tętno) oraz układ immunologiczny (mniejsze ryzyko chorób 
alergicznych, a nawet zachorowalności na chłoniaka). Ponadto, właściciele psów 
generalnie cechują się lepszym zdrowiem i wyższą aktywnością fizyczną związaną 
z regularnymi spacerami. Okazuje się, że posiadanie psa sprzyja także motywacji 
do rzucenia palenia papierosów. Co więcej, opiekunowie psów deklarują również 
poprawę jakości swojego życia i kondycji psychicznej od kiedy zwierzę zaczęło im 
towarzyszyć w życiu9. Zwierzęta generalnie zmniejszają poziom odczuwanego 
stresu przez człowieka10, a także pomagają mu uporać się z doświadczeniem straty 

                                                           
7A. Albert, K. Bulcroft, Pets and Urban Life, „Anthrozoös”, 1987, 1(1), s. 9-25. 
8L. Menchetti, S. Calipari, G. Guelfi, A. Catanzaro, S. Diverio, My Dog Is Not My Cat: Owner Perception 
of the Personalities of Dogs and Cats Living in the Same Household, „Animals”, 2018, 8(80), 
http://www.mdpi.com/2076-2615/8/6/80 (pobrano: 16.09.2018). 
9J. Nawrocka-Rohnka, Wpływ kontaktu z psem na organizm człowieka - przegląd literatury, „Nowiny 
Lekarskie”, 2011, 80(2), s.147-152. 
10E. Fredmann, S.A. Thomas, Ch. Tsai, The Effect of Animal-Assisted Therapy on Stress Respondes in 
Hospitalized Children, „Anhrozoös”, 2010, 23 (3), s.245-258. 

http://www.mdpi.com/2076-2615/8/6/80
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i smutkiem11. Same psy mogą być zaś silnymi katalizatorami interakcji 
społecznych12. 

O ile pozytywne aspekty posiadania zwierząt wydają się być powszechnie 
dostrzegalne w społeczeństwie, o tyle stosunek do cierpienia zwierząt ma charakter 
selektywny. Choć Polacy generalnie zgadzają się z faktem, że wszystkie zwierzęta 
odczuwają ból tak samo jak ludzie (79%), a potrzebę minimalizacji cierpień zwierząt 
hodowlanych związanych z ubojem dostrzega 92% (z czego 67% uważa, że jest to 
sprawa bardzo ważna, a 25%, że dość ważna), to jednocześnie jednak nie widzą nic 
złego w umieszczaniu zwierząt w ogrodach zoologicznych (68%), testowaniu na 
zwierzętach ludzkich leków (58%) oraz kosmetyków i środków czystości (30%),  
a także pokazach zwierząt w cyrkach (33%)13. Nie jest to bynajmniej podejście 
typowe dla Polaków. Dla przykładu, 65% Brytyjczyków popiera wykorzystywanie 
zwierząt w celu badań naukowych, szczególnie zaś medycznych14. 

Widoczny w ostatnich latach wzrost inicjatyw prozwierzęcych może  
w przyszłości wpłynąć na postawy wobec zwierząt, które jednak dziś zamknąć 
można w uproszczeniu: zwierzęta czują i nie powinny cierpieć tak długo, jak ich 
cierpienie nie służy ludzkim interesom. Jak trafnie stwierdza Dagmara 
Woźniakowska-Fajst, „dopóki większość społeczeństwa nie pomyśli o koniu 
transportowanym do rzeźni bez wody nie jak o jedzeniu, tylko jak o ofierze  
i o norce nie jak o fragmencie kołnierza futra, ale jak o ofierze, trudno będzie 
spenalizować zachowania ludzi, które powodują ich cierpienie”15.  
  

Przestępczość wobec zwierząt w perspektywie zielonej kryminologii 
Kwestię przestępczości wobec zwierząt stawia wśród swoich zainteresowań 

zielona kryminologia, która jest interdyscyplinarnym podejściem łączącym aspekty 
kryminologiczne z takimi, które pozornie z kryminologią niewiele mają wspólnego16. 
Są to przede wszystkim kwestie dotyczące szkód wywołanych na środowisku 
naturalnym, w tym także ludziach, którzy w efekcie tych szkód są pośrednio 
wiktymizowani, a także na zwierzętach. Jak stwierdza Magdalena Grzyb, powiązania 
pomiędzy ekologicznymi a społecznymi problemami, „powinny być analizowane 
razem i z perspektywy multidyscyplinarnej, gdyż funkcjonują niczym w sieci naczyń 
połączonych i nie można ich wyabstrahować od reszty”17. Zielona kryminologia jako 
podejście krytyczne w ramach nurtu antynaturalistycznego, odbiera prymat 
człowieka nad zwierzęciem i podkreśla fakt, że w istocie z biologicznego punktu 
widzenia, także jesteśmy zwierzętami. W podejściu biocentrycznym dostrzega się, 
że istota ludzka jest tylko jedną z wielu żyjących gatunków i nie istnieją żadne 

                                                           
11S.E. Bolin, The Effects of Companion Animals During Conjugal Bereavement, „Anthrozoös” 1987, 1(1), 
s.26-35. 
12J. McNicholas, G.M. Collis, Dogs as catalysts for social interactions: Robustness of the effect, „British 
Journal of Psychology”, 2000, 91, s.68. 
13CBOS: BS/79/2013 
14M. Clemence, J. Leaman, Public attitudes to animal research in 2016, Ipsos MORI, Social Research 
Institute, 2016, s.1, https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/1970-01/sri-public-attitudes-to-
animal-research-2016.pdf (pobrano: 3.09.2018).  
15D. Woźniakowska-Fajst, Zwierzęta jako przedmiot zainteresowań wiktymologii - nowe spojrzenie  
w XXI w. [w:] B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Sprawiedliwość dla 
zwierząt, Warszawa 2017, s.83. 
16M. Grzyb, Zielona kryminologia, „Archiwum Kryminologii”, 2011, Tom XXXIII, s.8. 
17Tamże, s.8. 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/1970-01/sri-public-attitudes-to-animal-research-2016.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/1970-01/sri-public-attitudes-to-animal-research-2016.pdf
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podstawy, aby stawiać ją ponad inne żywe organizmy18. Przejawia się to choćby  
w aparaturze pojęciowej, w której na określenie zwierząt stosuje się termin 
„zwierzęta inne niż człowiek” - non-human animals19, zrównując niejako status 
organizmów żywych.  

Odrzucenie gatunkizmu w duchu posthumanizmu sprawia, że w kulturze 
zachodnioeuropejskiej zwierzęta postrzegane są dziś jako byty autonomiczne, a nie 
zależne od człowieka. Nadawanie podmiotowości zwierzęciu, kreowanie własnej 
tożsamości we wzajemnej z nim relacji staje się dziś wartością per se  
i przyczynia się znacząco do zmiany statusu zwierząt w społeczeństwie.  

Pomimo widocznych europejskich trendów promujących najogólniej mówiąc 
dobrostan zwierząt, nadal są one szczególnym obiektem doświadczania przemocy  
i zaniedbań. Jak przedstawia Rysunek 1, w 2016 roku wszczęto blisko 2,5 tysiąca 
postępowań przygotowawczych o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt 
(wzrost o 12% w stosunku do roku 2015), przy czym stwierdzono ich prawie 1,7 tys. 
(spadek o blisko 9% w stosunku do roku 2015)20. W przypadku znęcania się nad 
zwierzętami spodziewać należy się jednak znacznie większej liczby przestępstw 
rzeczywiście popełnionych, bowiem zwierzę jest szczególnym rodzajem ofiary, które 
nie ma możliwości samodzielnej walki o swoje prawa.  
 

Rysunek 1. Liczba podejrzanych o przestępstwa przeciwko zwierzętom  
w latach 2007-2016. 

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, MSWiA, s.82. 
 

Kwestią nadal sporną w wielu środowiskach są właśnie prawa zwierząt. 
Wątpliwości przeciwników tezy o posiadanych przez zwierzęta prawach skupiają się 
na podkreślaniu różnic gatunkowych pomiędzy istotą ludzką a zwierzęcą oraz braku 
zrównania praw zwierząt z prawami ludzi. Ten cień wątpliwości rozwiewa jednak 

                                                           
18Tamże, s.12. 
19D. Woźniakowska-Fajst, dz.cyt., s.85. 
20Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, MSWiA, s.81. 



60 

 

ustawodawca. Kodeks karny nie rozgranicza bowiem przemocy wobec istot żywych, 
a do nich zalicza się zarówno człowieka, jak i zwierzę. W wyroku IV Ka 1026/16 Sąd 
Okręgowy w Poznaniu uznał, że „sprawca stosując bezprawną przemoc wobec 
istoty żywej, niezależnie czy tą istotą jest człowiek czy zwierzę, chce osiągnąć 
identyczne cele, tj. zastraszenie albo sprawienie cierpień fizycznych”21. Zgodnie zaś 
z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę  
i opiekę22. Co więcej, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, cyklicznie 
ulega nowelizacjom prawo administracyjne w celu podniesienia dobrostanu zwierząt 
(szczególnie gospodarskich) i dostosowania go do unijnych standardów.  

Według raportu z monitoringu sądów, prokuratur i policji, ofiary przestępstw  
z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt rozpatrywanych przez badane sądy w latach 
2012-2014, to w blisko 85% przypadków zwierzęta domowe (12,3% zwierzęta 
gospodarskie, 4,2% zwierzęta dzikie i wolno bytujące)23. Monitorowane przypadki 
dotyczyły przede wszystkim naruszenia art. 35 ust. 1, tj. zabicie, uśmiercenie, 
dokonanie uboju zwierzęcia z naruszeniem właściwych przepisów (45,2%) oraz art. 
35 ust. 1a, tj. znęcanie się nad zwierzęciem (43,6%). Środki karne orzeczone zostały 
w połowie spraw, lecz zaledwie nieco ponad 19% spraw o przestępstwa  
z Ustawy o ochronie zwierząt wiąże się ze wniesieniem do sądu aktu oskarżenia24. 
Pozostałe sprawy kończą się odmową wszczęcia dochodzenia bądź jego 
umorzeniem ze względu na brak dowodów.  

Najnowszy raport monitoringu wykonywania kar donosi, że wśród wszystkich 
skazanych odbywających karę pozbawiania wolności w 2016 r. zaledwie 0,2% 
zostało skazanych za przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt25. Największą 
grupę osadzonych za przestępstwa z art.35 u.o.z. stanowią osadzeni o wymiarze 
kary do 6 miesięcy (ponad 43%). Pozbawienie wolności sprawcy powyżej 6 miesięcy 
było najczęściej związane z popełnieniem innych przestępstw i wymierzenia kary 
łącznej26. 

Sprawcami większości przestępstw stwierdzonych, popełnionych przeciwko 
zwierzętom są mężczyźni (83,5%) działający indywidualnie27, co zbieżne jest  
w faktem, że mężczyźni generalnie charakteryzują się surowszymi postawami 
wobec zwierząt, rzadziej stwierdzają pozytywny wpływ zwierzęcia na swój stan 
emocjonalny, a stosunek do zwierzęcia kształtują ze względu na jego walory 
użytkowe28.  

Podejście zogniskowane na wiktymizacji pozaludzkiej jest jednak nawet  
w zielonej kryminologii marginalne. Nawet jeśli zwraca się dziś uwagę na 
przestępstwa wymierzone generalnie przeciwko środowisku, to i tak stają się one 
ważne w zasadzie jedynie dlatego, że dotyczą środowiska, w którym funkcjonuje 

                                                           
21Wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 27.04.2017 r., IV Ka 1026/16. 
22Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724. 
23Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? Raport z monitoringu sądów, prokuratur i policji, Kraków-
Wrocław 2016, s.37. 
24Tamże, s.61. 
25Osadzeni za zwierzęta. Monitoring wykonywania kar. Raport z monitoringu, Kraków-Wrocław 2018, 
s.22. 
26Tamże, s.33-35. 
27Jak Polacy… dz.cyt.., s.36. 
28P. Izdebski, E. Łukaszewska, N. Ulaszewska, Okrucieństwo wobec zwierząt, „Życie Weterynaryjne”, 
2014, 89(4), s.305. 
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człowiek. Każdy uszczerbek fauny i flory poddawany jest rozważaniom niemal 
jedynie w kontekście ludzkich potrzeb. 

Wiele jednak wskazuje na to, że rozszerzenie zakresu wiktymologii powinno 
stać się faktem, a zwierzęta inne niż ludzie powinny na stałe zagościć  
w desygnacie pojęcia „ofiara”. Jak bowiem twierdzą Melanie Flynn i Matthew Hall, 
zwierzęta można wręcz uznać za idealne ofiary29. Koncepcja idealnej ofiary 
pochodzi od Nielsa Christie, norweskiego socjologa i kryminologa, przedstawiciela 
abolicjonizmu w polityce kryminalnej. Sam Christie za idealną ofiarę nie uważa co 
prawda explicite zwierząt, lecz „osobę lub kategorię osób, które - kiedy zostanie 
popełnione na nich przestępstwo - najłatwiej otrzymują pełny i uzasadniony status 
bycia ofiarą”30. Na gruncie wiktymologii idealna ofiara to zatem taka, która 
charakteryzuje się pewnego rodzaju słabością, prowadzi nieszkodliwą działalność, 
a także chętnie współpracuje z władzami. Jak przekonują jednak brytyjscy badacze, 
wszystkie te cechy przejawiają także zwierzęta. Co prawda trudno mówić o ich 
współpracy z władzami, jednak w żaden sposób jej nie utrudniają. Są od swoich 
oprawców znacznie słabsze, często postrzegane wręcz jako bezbronne, zaś ich 
fundamentalna „działalność” to towarzyszenie człowiekowi (w przypadku zwierząt 
towarzyszących).  

Negatywne oddziaływania na zwierzęta inne niż ludzie jest zwykle postrzegane 
społecznie jako dopuszczalny koszt praktyk przemysłowych i handlowych, a ich 
wiktymizacja uważana jest za niegodną etykiety sensu stricto „kryminalnej”31. 
Szczególnie widoczne jest to w społecznej percepcji zwierząt gospodarskich, które 
to niezmiernie rzadko identyfikowane są jako indywidualne osobniki, co zdaniem 
socjolog Hanny Mamzer, powoduje mniejszą wrażliwość społeczną na ich szkody  
i cierpienie32. Dobrze obrazuje to tzw. efekt Bambi’ego33, który polega na 
hierarchicznej gatunkowości. Innymi słowy, społeczne postrzeganie zwierząt jest 
zależne od konkretnego gatunku zwierzęcia, co przyjmuje wymiar uporządkowania 
ich „wartości”. Pewne zwierzęta postrzega się jako bardziej przyjazne, obdarza się 
je epitetami „słodkich”, „uroczych”, np. psy, koty, króliki czy rzeczone jelonki za 
sprawą animowanego filmu Walta Disneya, podczas gdy inne uznawane są za 
przerażające, groźne i niewarte wyrażenia sprzeciwu wobec ich cierpienia, np. 
pająki, węże, krety (które powszechnie uznane są za szkodniki, a ich ochrona 
gatunkowa nie ma miejsca na terenie ogrodów czy upraw ogrodniczych). Tworzona 
społecznie hierarchiczność gatunków zwierzęcych opiera się na nadawaniu 
poszczególnym gatunkom wartości niemal wyłącznie na społecznych uprzedzeniach 
i kulturowym etykietowaniu, a w dodatku ma istotny wpływ na kryminalizację szkód 
na środowisku. Tworzy przy tym pytanie, na które pozornie oczywistą odpowiedź M. 
Flynn i M. Hall poddają w wątpliwość: czy kwestie ludzkie są z zasady bardziej 

                                                           
29M. Flynn, M. Hall, The case for a victimology of nonhuman animal harms, „Contemporary Justice 
Review”, 2017, 20(3), s.299-318. 
30N. Christie, The Ideal Victim [w:] E.A. Fattah (red.), From Crime Policy to Victim Policy. Reorienting the 
Justice System, London 1986, s.18. 
31M. Flynn, M. Hall, dz.cyt., s.306.  
32H. Mamzer, Polacy wobec cierpienia zwierząt, „Życie Weterynaryjne”, 2017, 92(11), s.789. 
33Efektu Bambi’ego, nie należy mylić z syndromem Bambi’ego, który obejmuje idealistyczne, nieco 
infantylne postrzeganie świata natury. Zob. J. Knight, Waiting for wolves in Japan: an anthropological 
study of people-wildlife relations, Oxford 2003, s.155. 
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wartościowe niż te nieludzkie?34 Na tę chwilę, odpowiedzi twierdzącej wydaje się nie 
kwestionować nawet zielona kryminologia.  

 
Przemoc wobec zwierząt a przemoc wobec ludzi 
Jak przekonuje Clifton P. Flynn, istnieje przynajmniej kilka powodów dla których 

socjologowie powinni zwrócić swoją uwagę nie tylko na relacje pomiędzy ludźmi  
a zwierzętami, ale także na zjawisko okrucieństwa wobec zwierząt. Jednym z nich 
jest dostrzeżenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy doświadczaniem 
przemocy a późniejszym jej stosowaniem wobec zwierząt i ludzi35. Mamy bowiem 
do czynienia z mechanizmem przekazywania przemocy, który sprowadza się do 
potocznego stwierdzenia, że agresja rodzi agresję. W istocie, osoby, które doznają 
przemocy ze strony innych, przenoszą doświadczaną przemoc na inne istoty: 
następuje transformacja z roli ofiary do roli sprawcy. Niejednokrotnie ofiarami stają 
się właśsnie zwierzęta, jako ofiary relatywnie łatwo dostępne, słabsze, wręcz 
bezbronne - „idealne”. 

Koncepcja przenoszenia przemocy jest faktem. Jak wskazują włoskie badania, 
dzieci doświadczające przemocy w rodzinie znacznie częściej przejawiają 
zachowania dewiacyjne, w tym także akty przemocy skierowane wobec zwierząt36. 
Co więcej utrzymujące się okrucieństwo małoletnich w stosunku do zwierząt 
zwiększa ryzyko podejmowania zachowań przestępczych przeciwko ludziom  
w dorosłym wieku37. Należy jednak zaznaczyć, że generalnie stosowanie przemocy 
wobec zwierząt jest charakterystyczne dla wieku adolescencji. Wielu nastolatków 
stosuje przemoc wobec zwierząt, szczególnie zwierząt niewłasnych bądź 
nieuznawanych za domowe (jak ptaki, płazy, gady czy mięczaki) jako działanie 
ukierunkowane na zdobycie akceptacji w grupie bądź w formie socjotechnicznej 
reguły niedostępności, której to jednak nie kontynuuje w wieku dorosłym.  

Drugim aspektem jest niewątpliwie potrzeba ustalenia związków pomiędzy 
krzywdzeniem zwierząt a krzywdzeniem ludzi, z których to pierwsze wydaje się być 
istotnym predyktorem drugiego38. Potwierdzają to dotychczasowe badania, 
szczególnie zaś w obszarze sprawców przemocy domowej. Przyjmuje się, że 
zjawisko przemocy domowej współistnieje z przemocą wobec zwierząt. Według 
badań, blisko połowa kobiet będących ofiarami przemocy domowej opóźnia moment 
odejścia od sprawcy w obawie o dalszą wiktymizację zwierzęcia domowego39. Co 
więcej, przemoc wobec zwierząt domowych jest jednym z czynników predykcyjnych 
przemocy domowej wobec ludzi, a stosowanie gróźb użycia przemocy wobec 
zwierzęcia, bądź jej stosowanie służy manipulowaniu pozostałymi członkami 

                                                           
34M. Flynn, M. Hall, dz.cyt., s.299-318. 
35C.P. Flynn, Acknowledging… dz.cyt., s.71. 
36A.C. Baldry, Animal abuse and exposure to interparental violence in Italian youth, „Journal of 
Interpersonal Violence”, 2003, 18, s.258-281. 
37L. Merz-Perez, K.M. Heide, I.J. Silverman, Childhood cruelty to animals and subsequent violence 
against humans, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, 2001, 45(5), 
s.556-573. 
38D. Woźniakowska-Fajst, dz.cyt., s.88. 
39J. Febres, H. Brasfield, R.C. Shorey, J. Elmquist, A. Ninnemann, Y.C. Schonbrun, J.R. Temple, P.R. 
Recupero, G.L. Stuart, Adulthood animal abuse among men arrested for domestic violence, „Violence 
Against Woman”, 2014, 20(9), s.1061. 



63 

 

rodziny40. W badaniach kobiet-ofiar przemocy domowej w USA, 75% miało poczucie, 
że ich partner zagraża zwierzęciu domowemu, 66% przyznało, że krzywdzi zwierzę, 
16% przyznało, że zwierzę było zaniedbane, a 11% wyznało, że parter zabił ich 
zwierzę41. Zdarzało się także, że partner stosujący przemoc wyrażał zazdrość  
o relację łączącą ofiarę ludzką ze zwierzęciem42. Ponadto w niemal 40% domów 
partner stosował przemoc wobec zwierząt jako akt kary za niewłaściwe w jego 
przekonaniu zachowanie, a które to najczęściej obejmowało typowe zachowanie 
zwierząt (np. miauczenie, szczekanie)43.  

Mocno eksplorowane empirycznie połączenie (the link) pomiędzy przemocą 
wobec zwierząt a przemocą wobec ludzi, przedstawione na Rysunku nr 2, 
sprowadza się do stwierdzenia, że przemoc ma charakter uniwersalny: że 
wykorzystywanie zwierząt implikuje ryzyko wykorzystywania dzieci, że stosowanie 
przemocy wobec zwierząt pozwala przewidywać przemoc sprawcy w przyszłości, 
wykorzystywanie zwierząt jest po wielokroć stosowane w celu zapobieżenia 
opuszczenia domu przez członka rodziny, a współwystępowanie wielu form 
przemocy (np. autodoświadczania przemocy interpersonalnej przy jednoczesnym 
byciu świadkiem przemocy wobec innego członka rodziny i sprawcą przemocy 
wobec zwierząt) zwiększa ryzyko stosowania przemocy w przyszłości44. Graficzne 
rozróżnienie pomiędzy przemocą domową a znęcaniem się nad dziećmi czy 
przemocą wobec starszych, które to przecież zawierają się de facto w zjawisku 
przemocy domowej, wynika z faktu, że w literaturze anglojęzycznej za przemoc 
domową zwykle rozumie się przemoc mającą miejsce w związkach intymnych  
(w małżeństwie lub związkach kohabitacyjnych).  
 

                                                           
40B.J. Walton-Moss, J. Manganello, V. Frye, J.C. Campbell, Risk factors for intimate partner violence and 
associated injury among urban women, „Journal of Community Health”, 2005, 30(5), s.377-389.  
41E.A. Collins, A.M. Cody, S.E. McDonald, N. Nicotera, F.R. Ascione, J.H. Williams, A Template Analysis 
of Intimate Partner Violence Survivors’ Experiences of Animal Maltreatment: Implications for Safety 
Planning and Intervention, „Violence Against Woman”, 2018, 24(4), s.456. 
42Tamże, s.460. 
43Tamże, s.461. 
44A. Phillips, Understanding The Link Between Violence to Animals and People: A Guidebook for Criminal 
Justice Professionals, Alexandria 2014, s. 5 [za:] S. Hackett, E. Uprichard, Animal Abuse and Child 
Maltreatment: A Review of the Literature and Findings from a UK Study, London 2007: National Society 
for the Prevention of Cruelty to Children. 
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Rysunek 2. Relacje pomiędzy przemocą wobec zwierząt a przemocą wobec 
ludzi wewnątrz rodziny 

Źródło: A. Phillips, Understanding The Link Between Violence to Animals and 
People: A Guidebook for Criminal Justice Professionals, Alexandria 2014, s. 5. 
 

Zwierzę domowe jako ofiara przemocy w rodzinach dotkniętych przestępstwem 
znęcania się pełni niejednokrotnie rolę substytutu, obiektu zastępczego na którym 
sprawca przemocy może względnie łatwo dać ujście swojej agresji. W rodzinach 
przemocowych przemoc dotyka również zwierzęta, ponieważ funkcjonują one na 
prawach członka rodziny. Jednak zdaniem C.P. Flynna, przemoc wobec zwierzęcia 
jest często jedynie narzędziem zadania psychicznego bólu i cierpienia innemu 
członkowi rodziny, szczególnie zaś w sytuacji gdy ofiara jest do zwierzęcia wyraźnie 
przywiązana45. Samo zwierzę pozostaje neutralne emocjonalnie dla sprawcy. 

Cierpienie ludzkiej ofiary współbrzmi z cierpieniem zwierzęcia. Jak stwierdza 
sam C.P. Flynn, nie ma żadnych wątpliwości, że w przeważającej większości 
kobiety-ofiary przemocy domowej uważały swoje zwierzęta za członków rodziny, co 
ujawniało symboliczną rolę zwierząt. Zwierzęta, szczególnie psy i koty, traktowane 
były przez nie jak dzieci wymagające opieki i obrony przed agresorem46. 

                                                           
45C.P. Flynn, Battered Woman and Their Animal Companions: Symbolic Interaction Between Human and 
Nonhuman Animals, „Society & Animals”, 2000, 8(2), s.112-113. 
46Tamże, s.121-122. 
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Potwierdzają to powszechne opóźnienia w decyzji o odejściu od oprawcy w obawie 
o los zwierzęcia, wyłaniające się w zdecydowanej większości badań. W badaniach 
Franka R. Ascione z 1998 r. wykazano, że niemal 75% kobiet doświadczających 
przemocy od partnera uważało swoje zwierzęta za źródło emocjonalnego 
wsparcia47. Do podobnych wniosków doprowadziło także badanie samego C.P. 
Flynna, przy czym ocena emocjonalnego wsparcia zwierząt skorelowana była  
z dzietnością kobiet-ofiar przemocy. Niemal dwie trzecie bezdzietnych kobiet uznało 
swoje zwierzęta za źródło emocjonalnego wsparcia. Podobne odczucia miało 
niespełna 40% kobiet posiadających dzieci48. W badaniu Amy J. Fitzgerald z 2001 
r. kobiety deklarowały, że udzielane im wsparcie przez ich zwierzę domowe było tak 
silne, że pozwalało im żyć w spirali nadużyć przemocowych49. Niektóre ze zwierząt 
udzielały także kobietom fizycznego wsparcia usadawiając się pomiędzy ofiarą  
a sprawcą przemocy, próbując tworzyć realną blokadę agresywnego działania, co 
prowadzi Fitzgerald do wniosku, że zwierzęta mogą odgrywać istotną rolę  
w łagodzeniu skłonności do samobójstw wśród kobiet będących ofiarami przemocy 
ze strony partnerów życiowych50.  

Co więcej, C.P. Flynn przekonuje, że relacje pomiędzy kobietami 
doświadczającymi przemocy a ich zwierzętami nie są interakcjami 
jednokierunkowymi: „Przeciwnie, natura tych ludzko-zwierzęcych związków 
sugeruje, że zwierzęta są rzeczywiście zdolne do tworzenia wspólnych definicji 
sytuacji z ich ludzkimi towarzyszami, przyjmowania roli drugiego, a tym samym 
angażowania się w symboliczną interakcję”51. Bardzo istotne wydają się w tym 
kontekście ustalenia płynące z eksperymentu zrealizowanego w 2017 r.  
w Niemczech na próbie 24 psów w różnym wieku, reprezentujących różne rasy. 
Okazuje się bowiem, że mimika psa, dotychczas uważana za mimowolną  
i niezależną manifestację stanów emocjonalnych, jest raczej potencjalnie aktywną 
próbą komunikowania się z ludźmi52.  

Kluczowe znaczenie ma tutaj nowatorskie podejście C.P. Flynna, który - 
podobnie jak C.R. Sanders - odrzuca konwencjonalne podejście do interakcji 
symbolicznej, w której fundamentalną rolę odgrywa język i postuluje traktowanie 
zwierząt jako myślących aktorów społecznych pomimo deficytu językowego,  
a przez to włączenie relacji człowiek-zwierzę do analizy socjologicznej53. 

 
 
 

  

                                                           
47F.R. Ascione, Battered women’s report of their partners’ and their children’s cruelty to animals, „Journal 
of Emotional Abuse” 1998, 1(1), s.119-133.  
48C.P. Flynn, Woman’s Best Friend. Pet Abuse and the Role of Companion Animals in the Lives of 
Battered Woman, „Violence Against Woman”, 2000, 6(2), s.169. 
49A.J. Fitzgerald, „They Gave Me a Reason to Live”: The Protective Effects of Companion Animals on the 
Suicidality of Abused Woman, „Humanity & Society” 2007, 31, s.366. 
50Tamże, s.371. 
51C.P. Flynn, Battered woman… dz.cyt., s.124. 
52J. Kaminski, J. Hynds, P. Morris, B.M. Waller, Human attention affects facial expressions in domestic 
dogs, „Scientific Reports”, 2017, 7, https://www.nature.com/articles/s41598-017-12781-x (pobrano: 
19.09.2018). 
53C.P. Flynn, Battered woman… dz.cyt., s.101. 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-12781-x
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Przemoc wobec zwierząt: Wokół polityki karania 
Deklarowana w społeczeństwie polskim sympatia do zwierząt w pewnym 

stopniu przyczyniła się do regularnego pojawiania się w serwisach informacyjnych 
doniesień o przestępstwach popełnianych w stosunku do zwierząt, które to z kolei 
cyklicznie rozpoczynają publiczną debatę toczącą się wokół rozmaitych propozycji 
radzenia sobie z problemem przestępczości wobec zwierząt.  

Doniesienia o znęcaniu się nad odurzonym marihuaną kotem przez grupę 
nastolatków, którzy swoją „zabawą” postanowili podzielić się filmem w Internecie, 
skatowanym szczeniaku z połamanym kręgosłupem, obustronnie złamanymi 
żebrami oraz wybitymi zębami, wygłodzonym psie przywiązanym do drzewa  
w lesie, skrajnie zaniedbanym psu nauczycielki przyrody, która inspektorów 
Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami przywitała słowami „Niech śmieć zdycha” 
czy mieszkańcu Nowej Rudy, który „skręcił psu kark, bo za głośno szczekał”, 
uaktywniają w społeczeństwie potrzebę powrotu do dyskusji nad adekwatnym 
karaniem sprawców.  

W wizjach kar dla sprawców przemocy wobec zwierząt Polacy są niemal 
jednogłośni. W badaniu CBOS w 2018 r., 93% Polaków przyznało, że popiera 
wprowadzenie kary dożywotniego zakazu posiadania zwierząt dla osób skazanych 
za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem lub za zabicie go. 
Podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzęceniem lub za zabicie go z 2 do 3 lat 
pozbawienia wolności i z 3 do 5 lat w przypadku dokonania tego ze szczególnym 
okrucieństwem poparło 84% badanych. Ponad połowa Polaków uważa również za 
słuszne rozwiązania: zakaz transportu żywych ryb bez dostatecznej ilości wody 
umożliwiającej oddychanie (86%), zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez 
uprzedniego ogłuszania - za wyjątkiem uboju rytualnego (76%), zakaz trzymania 
psów na łańcuchach (65%), zakaz chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskania  
z nich futer (59%). Największe poparcie dla zaostrzonych przepisów wykazują 
kobiety, ludzie młodzi, lepiej wykształceni, mieszkańcy miast, politycznie 
zorientowani lewicowo54. W polskich badaniach pilotażowych z 2013 r. 
przeprowadzonych na próbie 212 osób potwierdza się hipoteza, że negatywne 
postawy wobec zwierząt występują częściej wśród osób z niższym wykształceniem 
oraz zamieszkujących tereny wiejskie. Natomiast uwzględniając zmienną wieku nie 
stwierdzono istotności statystycznej, choć autorzy badania zwracają uwagę na 
nieproporcjonalną liczbę przebadanych osób starszych w stosunku do osób 
młodszych, co mogło wpłynąć na wyniki analiz55.  

Od 19 kwietnia 2018 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie 
zwierząt, w której wzięto częściowo pod uwagę głos Polaków. Kara za 
nieuzasadnione zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi wzrosła do 3 lat 
pozbawienia wolności, zaś w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem 
do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto, wprowadzono m.in. obowiązek orzekania 
przez sąd nawiązki dla sprawcy w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł przekazanej 
na cel związany z ochroną zwierząt. Z kolei czas wymierzania środka karnego  
w postaci zakazu posiadania zwierząt może wynieść 15 lat (dotychczas 10 lat) i ma 
mieć charakter obligatoryjny w przypadku znęcania się ze szczególnym 

                                                           
54CBOS 32/2018: Dobre zmiany w ochronie zwierząt?, https://www.cbos.pl/-
SPISKOM.POL/2018/K_032_18.PDF (pobrano: 30.08.2018). 
55P. Izdebski, E. Łukaszewski, N. Ulaszewska, dz.cyt., s.305. 
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okrucieństwem. Od 2020 r. będzie również obowiązywał zakaz trzymania psów na 
łańcuchach, którego nadal nie popiera 30% Polaków.  
  

Konkluzje 
Pomimo, iż Polacy wysoce sympatyzują ze zwierzętami, chętnie wybierają je 

na swoich towarzyszy życiowych i przejawiają wysoki stopień punitywności  
w przypadkach naruszania ich praw, empatia human animals wobec non-human 
animals nadal pozostaje wybiórcza. Szczególnie uwidacznia się to w przypadku 
doniesień medialnych o kolejnych przypadkach znęcania się nad zwierzętami.  
W zdecydowanej większości dotyczą one bowiem - tak jak i same zgłoszenia 
organom ścigania - zwierząt towarzyszących, takich jak psy i koty. Zwierzęta 
gospodarskie wciąż postrzegane są jako „masa”. 

Pomimo postępu intelektualnego jaki został dokonany na przestrzeni wieków, 
nadal jeszcze część społeczeństwa wydaje się nie rozumieć o co w zasadzie te 
„krzyki” jednostek społecznych o nastawieniu prozwierzęcym, grup nieformalnych  
i organizacji społecznych opartych na koncepcjach abolicjonistycznych. Społecznej 
słabości tych „krzyków” doszukać się można zdaniem Andrzeja Elżanowskiego we 
fragmentaryzacji, i partykularyzmie ruchu prozwierzęcego, któremu brakuje 
intelektualnego zaplecza będącego w stanie dowieść, że „walka o prawa zwierząt 
nie jest fanaberią nadwrażliwej mniejszości, lecz imperatywem wynikającym  
z połączenia etyki i wiedzy naukowej”56. Ewolucja w mentalności społecznej  
w zakresie dobrostanu zwierząt, szczególnie wśród części populacji o słabszym 
wykształceniu i wiejskim pochodzeniu, wciąż dopiero jest w zalążku. Zwierzę jako 
idealna ofiara, bywa nadal zupełnie nie utożsamiana z ofiarą w istocie. Dobitnie 
ukazują to wciąż powszechne - w sądach i prokuraturach - reakcje na popełniony 
czyn łudząco podobne do reakcji sprawcy zabicia pięciu szczeniaków (żywe 
szczeniaki zostały włożone do siatki, ogłuszone i zakopane) zdziwionego, że 
funkcjonariusze policji „robią mu problem przez jakieś zabite psy”. Klasyczna 
technika neutralizacyjna kwestionowania ofiary w przypadku przestępczości wobec 
zwierząt jest więc jednocześnie kwestionowaniem szkody.  

Z pewnego punktu widzenia trudno się temu w zasadzie dziwić. W socjologii 
generalnie zwierzęta zajmują przecież marginalną przestrzeń. Zmiana perspektywy 
symbolicznej interakcji człowieka i zwierzęcia byłaby daleko idącym krokiem, 
porzucającym socjologiczne konwenanse i współbrzmiącym z rozpoczynającą się 
zmianą społeczną na rzecz dobrostanu zwierząt. W socjologii przestępczości, która 
dziś wydaje się być niemal zastąpiona całkowicie przez kryminologię, brakuje 
głębszej refleksji nad etiologią i fenomenologią przestępczości wobec zwierząt. 
Kryminologia, szczególnie zaś zielona kryminologia, daje ułudę zainteresowania 
przestępczością, czy szerzej - zachowaniami nieakceptowalnymi społecznie wobec 
zwierząt. Warto bowiem zauważyć, że w dominującym dyskursie kryminologicznym 
non-human animals otrzymują status własności, przedmiotu ludzkiej agresji 
niosącego za sobą znamiona przemocy interpersonalnej, bowiem główną osią 
zainteresowań nadal pozostają przestępstwa, których ofiarami są ludzie. 
Dostrzeżone dotychczas związki pomiędzy przemocą wobec zwierząt a przemocą 
wobec ludzi, trafnie podsumowuje B. Błońska, twierdząc, że „dopóki okrucieństwo 

                                                           
56Wywiad z zoologiem i paleontologiem prof. Andrzejem Elżanowskim, https://oko.press/prof-elzanowski-
kosciol-przeszkadza-polakom-byc-lepszymi-dla-zwierzat/ (pobrano: 8.09.2018). 

https://oko.press/prof-elzanowski-kosciol-przeszkadza-polakom-byc-lepszymi-dla-zwierzat/
https://oko.press/prof-elzanowski-kosciol-przeszkadza-polakom-byc-lepszymi-dla-zwierzat/


68 

 

wobec zwierząt będzie istniało w obecnej skali, nie ma szans na zmniejszenie 
przemocy, której ofiarami są ostatecznie ludzie”57. Z tego przekonania wynika 
wyraźna potrzeba uchwycenia w sposób empiryczny etiologii zachowań 
przemocowych wobec zwierząt i kształtowania odpowiednich reakcji na nie 
(zarówno karnych, jak i społecznych). Jednak ten obszar badań - niewątpliwie 
potrzebny i ważny - pozostaje nadal częścią perspektywy antropocentrycznej.  

Wypada zgodzić się z poglądem Piers’a Beirne, iż zwierzęta w namyśle 
kryminologicznym (a także w socjologicznym zorientowanym kryminologicznie) 
pojawiają się w zasadzie jedynie dlatego, że uwikłane są w ten wymiar złożonej sieci 
relacji międzyludzkich, który powszechnie uważany jest za niepożądany. Niemal 
niedostrzegalny pozostaje aspekt nadużywania zwierząt jako przedmiot godny 
badań sam w sobie. Dzieje się tak zdaniem Beirne dlatego, iż owe badania nie mają 
w zasadzie żadnego znaczenia dla rozwiązywania palących problemów 
międzyludzkich58. Taką praktykę badawczą trudno jednak uznać za 
satysfakcjonującą, bowiem nie tylko ludzie jako jednostki społeczne pozostają 
dobrami prawnymi chronionymi przez prawo karne. 

Wiele zdaje się zatem wskazywać na to, że dopóki zwierzęta inne niż ludzie 
będą traktowane - także przez naukę - jako pewnego rodzaju dodatek do ludzkiego 
istnienia, dopóty głoszony schyłek antropocentrycznej dominacji będzie jedynie 
iluzją wpisującą się w aktualną społeczną modę na animalizm. 
  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono podejście do przemocy stosowanej wobec zwierząt 

innych niż ludzie z perspektywy subdyscypliny socjologii przestępczości oraz nurtu 
zielonej kryminologii. Scharakteryzowano pokrótce obecność zwierząt 
towarzyszących w życiu człowieka oraz niekonwencjonalne podejście do relacji 
człowiek-zwierzę i nadawanie zwierzęciu podmiotowości w perspektywie interakcjo-
nistycznej. Przedstawiono również zarejestrowaną przestępczość wobec zwierząt, 
a także zweryfikowane empirycznie związki pomiędzy przemocą wobec zwierząt  
a przemocą wobec ludzi. Artykuł uzupełniono refleksją o fasadowości schyłku 
antropocentrycznej dominacji w naukach o przestępczości.  

Słowa kluczowe: zwierzęta, zwierzęta inne niż ludzie, przemoc, 
przestępczość, zielona kryminologia, socjologia przestępczości 

 
Summary 
The paper presents an approach to violence against non-human animals from 

the perspective of the subdiscipline of sociology of crime and green criminology. It 
presents companion animals in human life and an unconventional approach to 
human-animal relations including giving the animal subjectivity in an interactionist 
perspective. It also presents registered crime against animals and empirically 
verified relationships between violence against animals and violence against people. 
The article was supplemented with a reflection on the end of anthopocentric 
dominance in sciences of crime.  

                                                           
57B. Błońska, dz.cyt., s.139. 
58P. Beirne, Criminology and Animal Studies: A Sociological View, „Society & Animals”, 2002, 10(4), 
s.383. 
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AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI PROOBRONNYCH WE WZMACNIANIU 

POTENCJAŁU OBRONNEGO POLSKI 
 

 
Wstęp 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w roku 2016 

aktywnie działało 91,8 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, 
fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu 
gospodarczego i zawodowego. Liczba takich organizacji zwiększyła się o 5% od 
2014 roku i o 15% od 2010 roku. Zrzeszały one w 2016 roku łącznie 9,1 mln 
członków. Omawiane organizacje dysponowały 138,4 tys. pełnoetatowych miejsc 
pracy, które stanowiły 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej1.  
W raporcie Centrum Badań Opinii Społecznej z roku 2014 stwierdzono, że ledwie co 
piąty badany poświęca swój wolny czas na dobrowolną nieodpłatną pracę na rzecz 
społeczności, środowiska naturalnego lub miejscowości, w której mieszka2. 
Aktualniejszych danych GUS jeszcze nie posiada. Nie są również gromadzone dane 
dotyczące, jak umownie możemy określić, organizacji proobronnych. Ta umowność, 
wynika z faktu, że nie ma oficjalnej definicji organizacje proobronne czy działalność 
proobronna3. Pod tym pojęciem są rozumiane m.in. organizacje pozarządowe 
działające w sferze bezpieczeństwa narodowego, organizacje społeczne obronne, 
organizacje paramilitarne. W Leksykonie wiedzy wojskowej napisano, że przez 
organizację społeczną obronną, rozumie się „typ zrzeszeń, stowarzyszeń, 
związków, organizacji środowiskowych, które w swych programach uwzględniają 
przysposobienie ludności do obrony kraju”4. 

W Polsce ruch organizacji proobronnych ma długoletnie tradycje. W. B. Łach 
ich współczesny rodowód wskazuje już na okres I Rzeczypospolitej, w formie 
pospolitego ruszenia oraz obowiązku obrony miast przez mieszczan5. W kolejnych 
okresach polskiej historii – rozbiorów, II Rzeczypospolitej, w Polsce Ludowej – 
organizacje o charakterze proobronnym działały ze zróżnicowana aktywnością. 
Prawdopodobnie, wynikającą ze stopnia zagrożeń zewnętrznych oraz prowadzonej 
przez rządzących polityki państwa. 

Po roku 1989, zauważalna jest reaktywacja organizacji proobronnych 
działających w okresie II Rzeczypospolitej, szczególnie tych odwołujących się do 
tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego. W swoich statutach, na ogół 
deklarują one chęć umacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Rola ta 

                                                           
1http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-

sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-
podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wyniki-
wstepne,3,7.html - Notatka informacyjna z GUS z dnia 27.12.2017 r. (pobrano 20.06.2018 r.). 
2Aktywność społeczna Polaków. Komunikat z badań CBOS, nr 60/2014, s. 6. 
3Obecnie trwają prace nad opracowaniem definicji i wprowadzeniem jej do oficjalnych dokumentów.  
4Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. MON, Warszawa 1979, s. 288. 
5W. B. Łach. Rys historyczny działalności proobronnych w Polsce, [w:] A. Tomczak (pod red. meryt.): Rola 
organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa, Wyd. Fundacja Historia i Kultura, 
Warszawa 2016, s. 53-90. 
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przejawia się głównie w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci  
i młodzieży, przeprowadzaniu szkoleń (kursów) o charakterze obronnym, działaniu 
na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej, przygotowaniu młodzieży do służby  
w formacjach mundurowych, wpływaniu na podnoszenie sprawności fizycznej, 
uczeniu pracy w zespole, opiece nad miejscami pamięci narodowej, działalnością 
na rzecz kombatantów. Zasadniczym celem tej działalności jest współuczestniczenie 
w systemie obronnym państwa.  

Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy aktywności organizacji 
społecznych o specyfice proobronnej w umacnianiu potencjału obronnego Polski we 
współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. 
 

O programie „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji 
proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”6 

Programem „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych 
z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” w roku 2017, Biuro do Spraw 
Proobronnych rozpoczęło cykl szkoleń wojskowych dla organizacji proobronnych. 
Udział w programie może wziąć organizacja, która jest zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, prowadzi statutową 
działalność związaną z obronnością, albo bezpieczeństwem państwa, posiada statut 
/ zakres działalności uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej (MON) lub 
udokumentuje zgłoszenie statutu do uzgodnienia z MON, zachowuje neutralność  
w sprawach politycznych oraz działa niezależnie od partii politycznych lub innych 
organizacji o charakterze politycznym7. 

Program ma na celu ujednolicenie szkolenia wojskowego w organizacjach 
proobronnych oraz przygotowanie organizacji proobronnych do współdziałania  
z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, zadań kryzysowych i bojowych. 
Dalszym celem jest przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej  
i zawodowej służby wojskowej. Cykl szkoleń trwa jeden rok.  

Program „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych  
z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” zawiera następujące przedmioty: 
musztra, szkolenie strzeleckie, taktyka, rozpoznanie wojskowe, szkolenie 
inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna 
obrona przeciwlotnicza, łączność, ochrona i obrona obiektów, terenoznawstwo  
i szkolenie medyczne. Odbywają się także kursy specjalistyczne z zakresu 
łączności, SERE, logistyki, ratownika pola walki oraz kurs dla dowódców drużyn.  

Po zakończeniu procesu szkoleniowego oraz wywiązaniu się z wymogów 
zaliczeniowych organizacja proobronna otrzymuje certyfikat stanowiący 
poświadczenie, że komponent organizacji uczestniczący w programie jest 
przygotowany do współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP. 
 
  

                                                           
6https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-19-4/ (pobrano 9.07.2018 r.). 
7https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/kwalifikacje-2018-01-19-z/ (pobrano 9.07.2018 r.). 

https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-19-4/
https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/kwalifikacje-2018-01-19-z/
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Cykl szkoleń w roku 2017 w ramach programu „Paszport do współpracy 
pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił 
Zbrojnych RP” 

W roku 2017 cykl szkoleń w ramach programu „Paszport…” rozpoczęło 26 
komponentów z 22 organizacji proobronnych (650 osób). Z wynikiem pozytywnym 
ukończyło je 20 komponentów z 18 organizacji – 509 osób. Były to: Związek 
Strzelecki z siedzibą w Radomiu, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 
Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek, Jednostka Strzelecka 1003 Warszawa, Liga 
Obrony Kraju (dwa komponenty), Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa 
Sól, Związek Strzelecki "Strzelec" (dwa komponenty), Jednostka Strzelecka 1007 
Ełk, Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, Fideles et Instructi Armis - FIA (dwa 
komponenty), Stowarzyszenie Pro Patria, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Grupa Obrony Nadwiślańskiej, 
Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk, Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk, Legia 
Akademicka, Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej (dwa komponenty), 
Samodzielna Jednostka Strzelecka 4008 Łódź, Gwardia Narodowa, Jednostka 
Strzelecka 1001 Bełchatów oraz Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wołyński8. 

Odbyło się 13 jednodniowych szkoleń w jednostkach wojskowych oraz 7 kursów 
specjalistycznych w centrach szkolenia, które trwały 3-5 dni. Komponenty 
organizacji proobronnych uczestniczyły w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pod 
kryptonimem DRAGON-17. W trakcie ćwiczenia zweryfikowano stopień 
przygotowania komponentów organizacji proobronnych do współdziałania  
w wojskami, stopień indywidualnego i zespołowego przygotowania.  

Uroczyste wręczenie „Paszportów… 2017” miało miejsce w grudniu 2017 roku  
w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Uczestniczył 
w nim minister obrony narodowej Antoni Macierewicz9. 
 

Cykl szkoleń w roku 2018 w ramach programu „Paszport do współpracy 
pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił 
Zbrojnych RP” 

Druga edycja szkoleń pod nazwą „Paszport do współpracy pododdziałów 
organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” rozpoczęła 
się 27 lutego 2018 roku w Dęblinie10. W uroczystości otwierającej cykl szkoleń udział 
wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. Cykl 
szkoleń stanowi 5 dwudniowych szkoleń we współpracy z jednostkami wojskowymi, 
7 kursów specjalistycznych w centrach szkolenia oraz kilka centralnych 
przedsięwzięć zgrywających komponenty organizacji proobronnych. 

Do programu przystąpiło 20 komponentów w 14 organizacji, obecnie [sierpień 
2018 r.] pozostało 19 komponentów i 13 organizacji tj.: Stowarzyszenie Akademicki 
Klub Miłośników Strzelectwa, Związek Polskich Spadochroniarzy - IX Oddział  
w Płocku, Związek Strzelecki „Strzelec”, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-
Kolekcjonerskie GWARD, Strzelcy Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Proobronne 

                                                           
8http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/proobronni-powalcza-o-paszport-x2017-03-13/ 
(pobrano 6.08.2018 r.). 
9https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/podsumowanie-edycji-z-roku-2017-2018-01-11-n/  
(pobrano11.01.2018 r.). 
10https://bdsp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2018-02-27i-inauguracja-programu-paszport/ (pobrano 
1.03.2018 r.). 

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/proobronni-powalcza-o-paszport-x2017-03-13/
https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/podsumowanie-edycji-z-roku-2017-2018-01-11-n/
https://bdsp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2018-02-27i-inauguracja-programu-paszport/
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GARDA, Związek Strzelecki, Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa 
Kraju „Combat Alert”, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, Legia 
Akademicka, Grupa Obrony Nadwiślańskiej, Związek Strzelecki „Strzelec”, 
Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka Strzelecka 1007 w Ełku. 
 

O organizacjach proobronnych biorących udział w programie „Paszport 
do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami 
wojskowymi Sił Zbrojnych RP” 

Legia Akademicka (LA) jest ochotniczą formacją wojskową utworzoną 11 
listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości 
członków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). W dniu 26 listopada 1918 roku 
została ona przeformowana w regularny oddział piechoty, który 3 grudnia 1918 roku 
otrzymał nazwę 36. Pułk Piechoty. LA została powtórnie powołana do życia  
w 1929 roku, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy szkół 
wyższych w Polsce. Następnie w sierpniu 1932 roku ją rozwiązano i ponownie 
reaktywowano w 1937 roku. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), 
działalność Legii była zawieszona i została ponownie reaktywowana w Warszawie 
22 maja 2000 roku przez żyjących kombatantów żołnierzy 36. Pułku Piechoty, 
sympatyków LA oraz przy współpracy z Zarządem Głównym Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów11. 

Związek Strzelecki „Strzelec” jest organizacją odwołującą się do tradycji 
przedwojennego Związku Strzeleckiego. Związek powstał w 1989 roku z inicjatywy 
środowisk niepodległościowych, żołnierzy Armii Krajowej i przedwojennych 
członków Związku Strzeleckiego skupionych w okresie PRL wokół Konfederacji 
Polski Niepodległej. Uchwała o reaktywowaniu Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
została podjęta z inicjatywy jej przewodniczącego Leszka Moczulskiego. 

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza jest 
organizacją paramilitarną, patriotyczną stawiającą sobie za cel kontynuację 
istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Współpracuje ze 
Strażą Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego. Organizacja 
apolityczna. Szkolenia w Związku są podzielone na następujące etapy: szkolenie 
podstawowe, szkolenie piechoty, szkolenie zaawansowane, szkolenie 
specjalistyczne, szkolenie metodyczne. Pierwszy etap obejmuje tematykę zbliżoną 
do wojskowego szkolenia unitarnego. Drugi etap zawiera szkolenia podnoszące 
poziom umiejętności taktycznych pojedynczego strzelca oraz umożliwiają zgrywanie 
się strzelców w większych pododdziałach. Trzeci etap to szkolenia zamknięte 
przeznaczone dla tworzonego Plutonu Dyspozycyjnego Grup Szybkiego 
Reagowania pozostające w dyspozycji Komendy Głównej. Szkolenia 
specjalistyczne to grupa przedsięwzięć obejmujących; szkolenie spadochroniarskie, 
zjazdy linowe, szkolenia z zakresu medycyny polowej i inne. Kursy metodyczne to 
zajęcia dla młodszej oraz starszej kadry dowódczej. Zajęcia te mają na celu 
podniesienie poziomu zajęć prowadzonych w poszczególnych jednostkach12. 

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego powstał w 2013 roku. 
Jednostki Strzeleckie, które go tworzą, należały kiedyś do Związku Strzeleckiego 

                                                           
11https://pl.wikipedia.org/wiki/Legia_Akademicka (pobrano 9.07.2018 r.). 
12https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki_%E2%80%9EStrzelec%E2%80%9D_Organiz
acja_Spo%C5%82eczno-Wychowawcza (pobrano 11.07.2018 r.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Organizacja_Wojskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/36_Pu%C5%82k_Piechoty_Legii_Akademickiej
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizacja_proobronna&action=edit&redlink=1
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Spadochroniarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legia_Akademicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki_%E2%80%9EStrzelec%E2%80%9D_Organizacja_Spo%C5%82eczno-Wychowawcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki_%E2%80%9EStrzelec%E2%80%9D_Organizacja_Spo%C5%82eczno-Wychowawcza
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„Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. W latach 2012-2013 
zdecydowanie zróżnicowały się poglądy co do strategii i taktyki działań Organizacji  
i spowodowało to, że część jednostek strzeleckich utworzyła swoje odrębne 
stowarzyszenie13. 

Związek Polskich Spadochroniarzy został zarejestrowany w Sądzie 
Wojewódzkim w Warszawie w 1989 roku. Głównym celem działalności Związku jest 
integrowanie środowiska polskich spadochroniarzy, upowszechnianie tradycji  
i obyczajów spadochroniarstwa, prowadzenie szkoleń młodzieży dla potrzeb 
obronności, kształtowanie patriotyzmu14.  

Strzelcy Rzeczypospolitej to organizacja powstała w 2016 roku, jest 
spadkobiercą ideowym Związków Strzeleckich z lat 1910-1914 i 1919-1939. 
Podstawę pracy wychowawczej organizacji stanowią: etyka chrześcijańska, tradycje 
walk niepodległościowych i tradycja strzelecka, a w szczególności Prawo Strzeleckie 
i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz Prawo i Ślubowanie Orląt. Nawiązuje do tradycji 
Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych. Organizacja swoim działaniem wspiera 
obronność kraju.  

Stowarzyszenie Proobronne GARDA powstało w 2018 roku. Nawiązuje do 
tradycji żołnierzy Armii Krajowej. Członkowie GARD-y wcześniej działali w ramach 
Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pielęgnującego 
tradycje 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.  

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie GWARD powstało  
w roku 2014. Celem działania Stowarzyszenia jest popularyzacja, rozwój i stałe 
podnoszenie poziomu sportu, w szczególności sportu strzeleckiego, jako dyscypliny 
sportu o charakterze wyczynowo-rekreacyjnym oraz umiejętności strzeleckich, 
mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dalszym celem 
stowarzyszenia jest integracja kolekcjonerów broni, działalność muzealno-
wystawiennicza, podtrzymywania tradycji narodowej, propagowania pełnienia 
służby wojskowej15. 

Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert powstała 
w 2015 roku, jest podmiotem pozarządowym, który aktywnie działa na rzecz 
społecznych inicjatyw proobronnych: realizuje zadania zlecone MON, prowadzi 
Ośrodek Szkolenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, 
organizuje największe w Polsce poligonowe szkolenia proobronne „Combat Alert”, 
prowadzi dynamicznie rozwijającą się organizację proobronną16. 

Grupa Obrony Nadwiślańskiej formalnie rozpoczęła działalność w roku 2017 
(rejestracja w KRS), jednakże już od dwóch lat działała jako Sekcja Strzelecka przy 
Fundacji Republikańskiej. 

obronanarodowa.pl została założona w roku 2011. W statucie odwołuje się do 
tradycji oręża polskiego w szczególności Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz przedwojennych organizacji proobronnych: Związku Strzeleckiego, 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Armii Krajowej. ON.pl RnROT nawiązuje do 
dziedzictwa Konstytucji 3 Maja w myśl zapisu: „Naród winien jest sobie samemu 

                                                           
13http://www.kgstrzelec.pl/historia/ (pobrano 31.07.2018 r.). 
14http://www.zpspolska.pl/statut.php#read (pobrano11.07.2018 r.). 
15http://v2.gward.iq.pl/wp-content/uploads/2016/05/Statut_KSSK_GWARD_30_03_2016.pdf (pobrano 
12.07.2018 r.). 
16http://www.combatalert.com/p/kontakt-info.html (pobrano 12.07.2018 r.). 

http://www.kgstrzelec.pl/historia/
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http://www.combatalert.com/p/kontakt-info.html
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obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej”17. Obronanarodowa.pl  
w celach swojej działalności, obok działanie na rzecz niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, podkreśla działanie na rzecz stworzenia 
powszechnej Obrony Terytorialnej, jako elementu składowego systemu obronnego 
państwa, prowadzenie kampanii społecznej na rzecz powołania do życia 
powszechnej ochotniczej Obrony Terytorialnej, przygotowanie młodzieży  
i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz 
rezerwowych Siłach Zbrojnych RP18. 

Stowarzyszenie Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa powstał w roku 
2018 (data rejestracji w KRS) w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego. Wcześniej, od roku 2016, działał jak Studenckie Koło Naukowe. Celem 
działalności jest popularyzatorstwo strzelectwa. 

Liga Obrony Kraju - stowarzyszenie współpracujące z MON, powstałe  
w roku 1962, po przekształceniu Ligi Przyjaciół Żołnierza, a wcześniej Towarzystwa 
Przyjaciół Żołnierza. Organizacja ma na celu umacnianie obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej szkoląc przede wszystkim na potrzeby wojska19.  

Stowarzyszenie Pro Patria założono w roku 2016 roku, celem działalności 
jest upowszechnianie w społeczeństwie umiejętności ratowniczych, pro obronnych, 
zarządzania kryzysowego i przygotowanie do związanych z nimi działań20. 

 
Podsumowanie 
Podjęcie szkoleń w ramach programu „Paszport do współpracy pododdziałów 

organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” jest dużym 
wyzwaniem dla każdej organizacji. Musi ona wydelegować kilkanaście osób do 
udziału w systematycznych, całorocznych szkoleniach organizowanych przez Siły 
Zbrojne RP. Wiąże to się z poświęceniem czasu wolnego jej członków, aby wziąć 
udział w szkoleniu oraz ponoszenia pewnych kosztów finansowych (np. dojazdy). 
Wspólnym mianownikiem tych szkoleń jest ujednolicenia wyszkolenia członków 
organizacji proobronnych, dostosowanie ich umiejętności i procedury działania, aby 
mogły podjęć współdziałanie z żołnierzami.  

Innym wspólnym obszarem działalności tych organizacji jest chęć umacniania 
obronności RP, patriotyzm, praca z młodzieżą. Różnią się one w swojej specyfice 
działania, np. specjalizowanie się w działalności strzeleckiej, czy spadochronowej. 
Część organizacji jest, albo przynajmniej czuje się, kontynuatorką tradycji 
strzeleckich z okresu II Rzeczypospolitej i reaktywowały swoją działalność po roku 
1989.  

Pomimo braku oficjalnych danych na temat liczby organizacji proobronnych 
działających w Polsce, można stwierdzić, na podstawie danych literatury, internetu, 
konferencji naukowych, że ruch ten jest znacznie szerszy niż kilkadziesiąt 
organizacji. I należałoby oczekiwać znacznie większego zaangażowania organizacji 
proobronnych w szkolenia orgaznizowane przez wojsko.  

Siły Zbrojne RP już w latach wcześniejszych podejmowały przedsięwzięcia 
mające na celu konsolidacje środowiska proobronnego wokół rzeczywistego 

                                                           
17https://obronanarodowa.pl/content/statut.html (pobrano 12.07.2018 r.). 
18Tamże. 
19https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Obrony_Kraju (pobrano 6.08.2018 r.). 
20https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-pro-patria (pobrano 6.08.2018 r.). 
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działania na rzecz obronności kraju. W roku 2015 została zaakceptowana przez 
ministra obrony narodowej Koncepcja doskonalenia współpracy Ministerstwa 
Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi na rzecz wsparcia systemu 
obronnego Rzeczypospolitej Polskiej21. Celem Koncepcji... była: 

- konsolidacja zadaniowa i strukturalna organizacji proobronnych (budowa 
federacji); 

- włączenie organizacji proobronnych w podsystem militarny poprzez 
przygotowanie kandydatów/ochotników rezerw osobowych SZ; 

- zaangażowanie organizacji proobronnych w systemie reagowania 
kryzysowego (podsystem niemilitarny); 

- usystematyzowanie i zintensyfikowanie oddziaływania MON na organizacje 
proobronne; 

- wzmocnienie działalności na rzecz wychowania patriotyczno-obywatelskiego; 
- przygotowanie proobronnych organizacji pozarządowych do funkcjonowania 

w systemie militarnym państwa jako oznakowane organizacje paramilitarne.  
W wyniku inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej w roku 2015 powstała 

Federacja Organizacji Proobronnych, którą ostatecznie utworzyły: Związek 
Strzelecki, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego, Związek Strzelecki „Strzelec” Wągrowiec, Stowarzyszenie FIA oraz 
Stowarzyszenie Instruktorów Legii Akademickiej22. Wiele znaczących organizacji 
pozostało poza Federacją. Już po krótkim okresie działalności, około dwóch lat, 
okazało się, że FOP nie spełnia oczekiwań organizacji proobronnych i w roku 2017 
doszło do rozwiązania Federacji23. Co więcej oficjalnie wygłoszono opinię, że „ (…) 
„FOP służyła inwigilacji środowiska proobronnego”24 

W podsumowaniu - po pierwsze - można stwierdzić, że ruch organizacji 
proobronych, który w swoich statutowych zapisach ma wzmacnianie potencjału 
obronnego kraju, nie zawsze, i niezbyt chętnie chce w nim uczestniczyć pod ścisłym 
patronatem Sił Zbrojnych. Jest to sytuacja o tyle dziwna, że tak naprawdę tylko Siły 
Zbrojne RP mają rzetelną wiedzę jak najlepiej wykorzystać potencjał osobowy 
państwa, jak go przeszkolić, aby działał według jednolitych, sprawdzonych zasad. 

Po drugie - w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej (program „Paszport…”) udział bierze niezbyt liczba grupa organizacji 
proobronnych (liczba osób). Są one znacznie zróżnicowane, zarówno pod względem 
tradycji, czasu działania, zakresu działania oraz liczebności członków. Mamy więc 
organizacje nawiązujące do przedwojennego Związku Strzeleckiego (np. Związek 
Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego), ale też i organizacje zupełnie nowe, 
powstałe 1-2 lata temu (np. Grupa Obrony Nadwiślańskiej). Jedne w swoich 
statutach mają wpisaną rozległą działalność szkoleniową o specyfice militarnej, 
wojskowej (np. związki strzeleckie), inne są zorientowane tylko na bardzo 
specyficzny obszar działalności jak strzelanie, czy spadochroniarstwo (np. 
Stowarzyszenie Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa, Związek Polskich 
Spadochroniarzy).  

                                                           
21https://obronanarodowa.pl/news/display/422/ (pobrano 13.07.2018 r.). 
22P. Wywiał, Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski. Wyd. Difin SA, 
Warszawa 2016, s. 112-113. 
23http://www.zwiazek-strzelecki.pl/rozwiazanie-federacji-organizacji-proobronnych/  
(pobrano 13.07.2018 r.). 
24Tamże. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki#Związek_Strzelecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki#Związek_Strzelecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki#Związek_Strzelecki_
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki#Zwi.C4.85zek_Strzelecki_.E2.80.9EStrzelec.E2.80.9D_J.C3.B3zefa_Pi.C5.82sudskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki#Zwi.C4.85zek_Strzelecki_.E2.80.9EStrzelec.E2.80.9D_J.C3.B3zefa_Pi.C5.82sudskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fideles_et_Instructi_Armis
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stowarzyszenie_Instruktor%C3%B3w_Legii_Akademickiej&action=edit&redlink=1
https://obronanarodowa.pl/news/display/422/
http://www.zwiazek-strzelecki.pl/rozwiazanie-federacji-organizacji-proobronnych/


78 

 

Odnosząc obecną sytuację organizacji proobronnych do działalności 
organizacji paramilitarnych w okresie II Rzeczypospolitej, okazuje się, że wówczas 
również nie był to ruch powszechny w zakresie prowadzenia zajęć przysposobienia 
wojskowego. Spośród ponad 217 tysięcy młodzieży w wieku 17-19 lat, które należały 
do organizacji młodzieżowych, 137 tysięcy tj. 63,1%. Brało udział  
w zajęciach przysposobienia wojskowego w ramach hufców. I w zasadzie tylko jedna 
organizacja paramilitarna – Związek Strzelecki „Strzelec” związany z obozem 
rządowym – zajmowała się szkoleniem przysposobienia wojskowego. Aż 97,6% 
osób, które przeszły takie szkolenie, to członkowie właśnie tej organizacji.  
W nikłym stopniu prowadziło szkolenia także: ZHP, Związek Młodzieży Ludowej, 
Związek Młodzieży Katolickiej25. 
 

Streszczenie 
Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy aktywności organizacji 

społecznych o specyfice proobronnej w umacnianiu potencjału obronnego Polski we 
współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Omówiono wprowadzony przez Biuro do Spraw 
Proobronnych program „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji 
proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”.  

Następnie dokonano krótkiej charakterystyki organizacji proobronnych które 
brały udział w „Programie…” w latach 2017-2019. W podsumowaniu stwierdzono, 
że w programie udział biorą bardzo różnorodne organizacje. Różnią się one 
tradycjami oraz zakresem działalności.  

Słowa kluczowe: organizacje proobronne, szkolenie wojskowe 
 

Summary 
The aim of the study was an analysis activity of pro-defence organizations in 

strengthening Poland's defense potential in cooperation with the Polish Armed 
Forces. The "Passport to cooperation of subdivision of pro-defense organizations 
with military units of the Polish Armed Forces" introduced by the Bureau for the Pro-
Defense Affairs was discussed.  

Next the organizations which participate in the "Program ..." in 2017-2019 were 
presented. In the summary, it was stated that very diverse organizations take part in 
the program. They differ in traditions and scope of activity. 

Key words: prodefence organzation, military training 
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Ewelina POLITAŃSKA 
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 
Wydział Nauk Stosowanych w Akademii WSB 
 
UDZIAŁ PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W DZIAŁANIACH 

RATUNKOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. STUDIUM 
PRZYPADKU 

 
 

Wstęp 
Klęski żywiołowe to zjawiska występujące od zarania dziejów (trzęsienia Ziemi, 

wybuchy wulkanów, nadmierne opady, osunięcia terenu, burze, itp.). Siły natury 
uderzają niespodziewanie, nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, ani powstrzymać. 
Dawniej było tak samo, dlatego pradawni składali ofiary i zanosili amulety, bóstwom, 
w które wierzyli, prosząc o łaskę i ochronę od tego typu kataklizmów. Gdy doszło do 
wypadku, powodzenie akcji uzależnione było w dużej mierze od przypadku. Zabiegi 
ratunkowe polegały najczęściej na amputacji uszkodzonej kończyny i opatrzeniu ran, 
by mogły się szybko zagoić. Nie istniały służby specjalnie wykwalifikowane w tym 
zakresie oraz szybkie sposoby alarmowania. Poszkodowany otrzymał pomoc tylko 
wtedy, gdy ktoś znajdował się w pobliżu i zauważając taką sytuację sam zaczął 
działać lub biegł po lekarza. Jedynymi sposobami alarmowania było zapalenie 
światła lub oddanie strzałów, by łatwiej można było trafić na miejsce zdarzenia. 

Czytając legendy oraz przeglądając literaturę zawierającą rys historyczny 
odnoszący się do sposobów reagowania na tego typu zdarzenia, napotkałam się na 
następujące opowieści:  

W 79 r.n.e. doszło do wybuchu wulkanu – Wezuwiusz. Mieszkańcy Pompei nie 
dostrzegli żadnych zwiastunów nadchodzącej zagłady. Znaczna liczba osób udusiła 
się w wyziewach, pozostała część z nich, uciekła z terenu, gdzie chmury popiołu 
zaczęły opadać na miasto. 

W 1838 r. parowiec „Forfarshire” zatonął w wyniku uderzenia o skałę. Powodem 
tego wypadku była występująca burza, powodująca sztorm. Jedynymi ratownikami 
byli: Grace Darling wraz ze swym ojcem – miejscowym latarnikiem, przy pomocy 
wioseł, wyruszyli łodzią w morze, niosąc pomoc tonącym marynarzom. 

Kolejnym przykładem jest trzęsienie Ziemi w San Francisco. Miasto zostało 
zniszczone, gdy w roku 1906 doszło do tej tragedii. Pożar szalał przez trzy dni  
i dwie noce. W celu zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia, zaczęto usuwać 
wszystko co „stało mu na drodze” by nie miał już czego zająć. Specjalnie powołano 
wojsko, by wysadzało domy mieszkalne. Innego sposobu na opanowanie sytuacji 
nie znano, zwykli ludzie tylko stali, przyglądając się z bólem serca jak żywioł kosi 
swe żniwa. 

Zapewne myślimy sobie, że to tylko zwykłe legendy, a w dzisiejszym świecie 
wszystko wygląda inaczej. Może coś w tym jest, ale jedno jest pewne – klęski 
żywiołowe są nieodłącznym elementem społeczeństwa i nawet w dzisiejszych 
czasach nie potrafimy tego opanować. Wraz z rozwojem cywilizacji, wzrosła także 
świadomość społeczna na tego typu zagrożenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż 
podczas żywiołu giną ludzie lub wielu z nich zostaje rannych i każdy z Nas powinien 
dbać sam o swe bezpieczeństwo jak najlepiej potrafi. Chaos jest potęgowany 
poprzez braki w dostawach wody, prądu, żywności, paliwa i wszelkiego rodzaju 
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zapasów. Jak już wcześniej wspomniałam, większości klęsk żywiołowych nie da się 
przewidzieć, ale w pewnych regionach zagrożenie powodziami lub wichurami 
występuje regularnie. Możemy się wtedy przygotować na daną ewentualność  
i wcześniej rozpocząć fazę planowania i podjęcia odpowiednich kroków 
zapobiegawczych co pozwoli na obniżenie skutków katastrofy. Mam na myśli 
ostrzeganie ludności zamieszkałej na terenach objętych ryzykiem, budowie wałów 
przeciwpowodziowych lub schronów przeciwburzowych. 

Doświadczając takiej tragedii tracimy swe własne poczucie bezpieczeństwa  
i nie jesteśmy pewni „jutra”. Obserwując dzisiejsze realia oraz śledząc doniesienia 
medialne z całego kraju, widzimy jak zmienia się mikroklimat Polski, czego skutkiem 
jest występowanie różnych anomalii pogodowych i kataklizmów. Oglądając 
wieczorne wiadomości lub przeglądając codzienną prasę, niemalże codziennie 
dowiadujemy się o wystąpieniu jakiejś śnieżycy, wichury w regionie kraju, pożarze, 
w którym wiele osób zostało rannych. Ostatnimi czasy nasilone są doniesienia ze 
świata o atakach terrorystycznych, o które podejrzewani są mieszkańcy państwa 
islamskiego. Słysząc to, zastanawiamy się czy Nas też to spotka. Boimy się 
wyjeżdżać na zagraniczne wakacje, przebywać w większych skupiskach ludności, 
brać udział w imprezach masowych, a to wszystko spowodowane jest troską  
o własne bezpieczeństwo i życie. Należy jednak zadać pytanie, czy nie zaczyna 
wymykać się to spod kontroli i ludzie nie popadają w pewne skrajności oraz paranoje. 
Zdania na ten temat są podzielone, ja jednak uważam, że życie i zdrowie to 
najcenniejsze wartości jakie człowiek posiada i należy o nie odpowiednio dbać. 
Pamiętajmy, że poczucie bezpieczeństwa to jedna z głównych potrzeb człowieka do 
prawidłowego rozwoju i egzystencjalności. Nie bez powodu znajdują się ona na 
drugim miejscu, zaraz po fizjologii. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko by owe 
poczucie zapewnić sobie i bliskim. Duże wsparcie w tym zakresie oferuje Nam także 
Państwo. Jednym z głównych zadań władz państwowych z zakresu bezpieczeństwa 
jest ochrona obywateli. Konstytucja zapewnia Nam poczucie bezpieczeństwa 
zewnętrznego i wewnętrznego. Jako mieszkańcy RP jesteśmy chronieni przed 
zagrożeniami mogącymi przybrać postać sytuacji kryzysowych. Jest to zadanie 
należące do organów administracji publicznej i jest ono częścią systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym. Jedną z podstawowych funkcji Państwa jest 
zarządzanie kryzysowe. Jest ono właściwością Rady Ministrów, wójtów, 
wojewodów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast. W tym celu organy 
administracji publicznej wyposażone zostały w kompetencje, które pozwalają działać 
w razie potrzeby. System zarządzania kryzysowego w Polsce zbudowany jest na 
trzech poziomach: centralnym – krajowym, regionalnym – wojewódzkim, lokalnym – 
powiatowym i gminnym. W niniejszej pracy opieram się o szczebel regionalny, więc 
warto zaznaczyć, że w województwie zarządzanie kryzysowe sprawują 
wojewodowie (z wykorzystaniem wojewódzkich zespołów zarządzania 
kryzysowego). 

Należy również pamiętać, że powstały odpowiednio wykwalifikowane  
i wyszkolone służby, prowadzące akcje ratownicze i niwelujące skutki katastrof. 
Naukowcy badają przyczyny występowania klęsk żywiołowych i bezustannie pracują 
nad nowymi technikami, które mogą być zastosowane w razie zagrożenia. Sprzęt 
ratowniczy staje się lżejszy, mniejszy, łatwiejszy do przenoszenia. Dzięki nowym 
technologiom służby ratunkowe są lepiej wyposażone, skutkiem czego ich działania 
są bardziej efektywne i szybsze. Wyspecjalizowane środki transportu trafiają 
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praktycznie wszędzie. Na przełomie lat widzimy także postęp w dziedzinie 
medycyny. Co chwilę są przełamywane bariery by móc ratować poszkodowanych  
w wyniku katastrof. Poprzez taki rozwój techniczny, możliwe jest wdrożenie 
prewencji i ograniczenie strat do minimum. 

Artykuł ma za zadanie ukazać jak ważnym elementem, wpływającym na nasze 
poczucie bezpieczeństwa jest występowanie klęsk żywiołowych w dzisiejszych 
czasach. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w minionym dziesięcioleciu, częstotliwość 
występowania tego typu zdarzeń wzrosła o ponad 60%. 

Do przeprowadzenia analizy wybrałam teren województwa śląskiego. 
Postanowiłam wyodrębnić w największym stopniu działania Ratownictwa 
Medycznego. 

System prawny państwa, który zawiera ustawy i przepisy, reguluje 
bezpieczeństwo obywateli. Konstytucja RP wytycza normy ochrony obywateli 
zawarte w prawie oraz przedstawia zadania organów publicznych. Pozwolę sobie 
przytoczyć fragment zawarty w XI rozdziale dokumentu1: 

 art. 228 ust. 1. „W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki 
konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni 
stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski 
żywiołowej”; 

 art. 232 „ W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii 
technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich 
usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy 
niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium 
państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu”. 

Zasady funkcjonowania i organizacji Systemu Ratownictwa Medycznego  
w kraju zostały zawarte w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 
8 września 2006 roku2. Określa ona zasady organizacji, finansowania  
i funkcjonowania systemu, a także zasady edukacji w zakresie udzielania  
I pomocy. Ustawa mówi również o tym, co wchodzi w skład systemu. Są to organy 
administracji rządowej (właściwe w zakresie działań systemu) i jednostki systemu. 
Nadzór nad tym systemem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 
Planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu należy do wojewody. Jest to 
osoba odpowiedzialna za utworzenie wojewódzkiego planu działania systemu, który 
musi być zawarty na okres 3 lat (z możliwością corocznej aktualizacji). 

Polskie prawo jeszcze kilka lat temu było niewystarczająco wyposażone  
w przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego. Na przełomie lat ta kwestia się 
zmienia. Na bieżąco są aktualizowane i uzupełniane regulacje prawne w tym 
zakresie. Powstają nowe ustawy dotyczące stanów nadzwyczajnych. Sięgając  
w pamięci do lat poprzednich, możemy oprzeć się o system zarządzania 
kryzysowego podczas powodzi stulecia, która miała miejsce w 1997 roku  
w okolicach Wrocławia. Procedury panujące w tamtym okresie okazały się 
niewystarczające. Patrzeliśmy na bezradność rządu i społeczeństwa. Te złe 
doświadczenia pchnęły władze Naszego kraju do stworzenia systemu zarządzania 
kryzysowego na dużo wyższym poziomie. Świadomość społeczeństwa na przełomie 

                                                           
1Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r., art. 228-234. 
2Dz. U. Z 2006r., nr 191, poz. 1410 z późn. zm. 
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lat również znacząco się zwiększyła, ludzie sami bardziej zaczęli dbać o swe 
bezpieczeństwo i ochronę przed tego typu zagrożeniami. 
 

Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych i katastrofach 
Do głównych celów ratownictwa medycznego należą3: ograniczenie śmierci do 

minimum oraz kalectw spowodowanych wypadkami, udzielenie pomocy medycznej 
w razie choroby poza miejscem zamieszkania ( głównie dotyczy to szpitalnych 
oddziałów ratunkowych), zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dla społeczeństwa 
( w przypadku nagłych zdarzeń, które zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu). 
By wszystkie te kryteria zostały spełnione, musi zostać wdrożony tzw. łańcuch 
przeżycia, który przebiega w następujący sposób4: wypadek – zawiadomienie – I 
pomoc – przyjazd zespołu ratownictwa – transport do szpitala, opieka medyczna. 

Często występuje potrzeba współdziałania zróżnicowanych zespołów RM oraz 
innych służb na miejscu zdarzenia katastrofy. Za ich integrację odpowiedzialny jest 
system ratownictwa, który obejmuje: Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, 
ratownictwo medyczne, Policję, (uzupełniany jest ratownictwem specjalistycznym, 
np. WOPR, GOPR). 

ZRM powinny docierać na miejsce zdarzenia jak najszybciej jest to możliwe 
(czas dojazdu karetki pogotowia zależny jest od odległości a nie prędkości jazdy). 
Stosuję się przelicznik: 1km – ok. 2 min. Czas dotarcia ambulansu na miejsce 
zdarzenia może stanowić różnicę pomiędzy uratowanym życiem poszkodowanego 
a jego śmiercią (przyczyny bezpośredniego zagrożenia życia opisane zostały  
w załączniku nr 1). Z tego względu ZRM rozmieszczone są w wielu punktach. 

Należy pamiętać, że jeśli nie ma możliwości udzielenia pomocy wszystkim 
potrzebującym, występuje konieczność „zrobić jak najwięcej dla jak największej 
liczby poszkodowanych”5, (podstawowe cele, dla których organizowana jest akcja 
ratunkowa, opisane zostały w załączniku nr 2). 

Katastrofę o charakterze masowym dzielimy jako6: 

 skompensowane (opanowane) – pomoc sprowadzona na miejsce zdarzenia 
jest wydolna i zadysponowane w pobliskich szpitalach miejsca są 
wystarczające dla ilości poszkodowanych, 

 nieskompensowane (nieopanowane) – zadysponowane siły i środki nie są 
wystarczające. 

Działania prowadzone są na 3 poziomach : strategicznym, taktycznym  
i wykonawczym7. W tym ostatnim zwykle działa ratownictwo medyczne. 

Fazami akcji ratunkowej są8: 

                                                           
3J. Ciećkiewicz, Rola systemu ratownictwa medycznego w katastrofach i wypadkach masowych, Instytut 
Ratownictwa Medycznego w Krakowie, Bydgoszcz 2008, s. 2. 
4J. Ciećkiewicz, Rola systemu ratownictwa medycznego w katastrofach i wypadkach masowych, Instytut 
Ratownictwa Medycznego w Krakowie, Bydgoszcz 2008, s. 3. 
5J. Ciećkiewicz, Rola systemu ratownictwa medycznego w katastrofach i wypadkach masowych, Instytut 
Ratownictwa Medycznego w Krakowie, Bydgoszcz 2008, s. 9. 
6Ibidem, s. 10. 
7Ibidem, s. 12. 
8J. Ciećkiewicz, Rola systemu ratownictwa medycznego w katastrofach i wypadkach masowych, Instytut 
Ratownictwa Medycznego w Krakowie, Bydgoszcz 2008, s. 11. 
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 Faza wstępna – ofiary w dużym stopniu są zdane na siebie, gdyż siły  
i środki są zbyt mało wystarczające. Ogromną rolę pełni tu odpowiednie 
zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu i udzielona pierwsza pomoc, 

 Faza konsolidacji – system zarządzania i logistyki oraz sprawność 
ratowników, pełnią tutaj kluczową rolę, 

 Faza likwidacji skutków – leczenie w szpitalach oraz likwidacja zniszczeń, 

 Faza odległa – planowanie związane z możliwością wystąpienia kolejnego 
zdarzenia, likwidacja skutków odległych ( zdrowotnych, psychologicznych). 

 
Działania na miejscu zdarzenia 
Rozpoczęcie prowadzenia medycznych czynności ratunkowych występuje od 

momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny 
wyznacza osobę kierującą akcją ratunkową na miejscu zdarzenia. Pierwszy przybyły 
zastęp Państwowej Straży Pożarnej, zgłasza się do kierującego działaniami 
ratowniczymi (KDR). Kolejne przybywające zespoły ratownictwa medycznego 
(ZRM) zgłaszają swą obecność kierującemu. W przypadkach innych niż wystąpienie 
wypadków masowych lub katastrof, (np. akcje związane z zamachem 
terrorystycznym), działaniami ratowniczymi dowodzić będzie: dowódca sił PSP lub 
dowodzący siłami Policji. 

Osoba kierująca akcją ratunkową: 

 musi być w stałej łączności z dyspozytorem medycznym, 

 ocenia sytuację i nawiązuje łączność z kierującym działaniami ratowniczymi, 

 nalicza potrzeby transportowe, określa zapotrzebowanie w sprzęt  
i personel, 

 informuje o zaistniałych potrzebach właściwego dyspozytora medycznego, 

 w porozumieniu z KDR wyznacza: obszar lub punkt segregacji medycznej, 
punkt I pomocy medycznej, obszar oczekiwania i udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, 

 kieruje zespołami ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia, 

 koordynuje ratownikami jednostek w systemie PRM (w zakresie KPP), 

 monitoruje proces segregacji ofiar zdarzenia, 

 kieruje pracą w punkcie PM, 

 zarządza logistycznie transportem poszkodowanych do szpitali  
(w porozumieniu z właściwym DM), 

 konsultuje się z lekarzem wyznaczonym przez DM, 

 w razie potrzeby wyznacza: koordynatora transportu i koordynatorów 
medycznych czynności ratowniczych9. 

 
Działania (na miejscu zdarzenia) jednostek Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) w zakresie ratownictwa medycznego 
Kierujący działaniami ratowniczymi: 

 w zależności od poziomu niebezpieczeństwa dokonuje podziału obszaru 
działań na strefy, 

                                                           
9Opracowanie własne w oparciu o Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Śląskiego, część 3 
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 wyznacza zadania do zrealizowania siłom i jednostkom biorącym udział w 
akcji, 

 ustala, że nie występują zagrożenia dla zdrowia i życia ratowników na 
danym obszarze i zezwala na prowadzenie działań ratunkowych. 

Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: 

 ewakuacja poszkodowanych za strefę niebezpieczną, 

 przekazanie rannych ZRM, 

 dekontaminacja (dezaktywacja i usunięcie substancji szkodliwej) – jeżeli 
zachodzi taka potrzeba, 

 pomoc w działaniach podjętych przez ZRM (na poziomie KPP), 

 pomoc w transporcie osób poszkodowanych. 
 

Działania podejmowane na poziomie powiatowym i wojewódzkim 
Do zadań na poziomie powiatowym należy zapewnienie współpracy pomiędzy 

powiatowym centrum zarządzania kryzysowego a właściwym dyspozytorem 
medycznym (stacja PR) w zakresie zorganizowania medycznych działań 
ratunkowych na miejscu zdarzenia a także zarządzanie środkami i siłami 
wspomagającymi działania służb medycznych. 

Głównym zadaniem dyspozytora medycznego jest koordynacja działań 
ratowniczych a także zarządzanie środkami i siłami systemu PRM. Gdy DM przyjmie 
zgłoszenie o zdarzeniu (w zależności od jego rodzaju) natychmiast: 

 prowadzi wywiad na temat liczby i stanu osób poszkodowanych ( ilu z nich 
znajduje się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia), 

 ustala priorytet rozdysponowania ZRM na podstawie wcześniej 
zgromadzonych informacji, 

 wysyła właściwe ZRM na miejsce zdarzenia, 

 dysponuje jednostkami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)  
w zależności od odległości wystąpienia wypadku, mając na uwadze jak 
najkrótszy czas dotarcia jednostek ratunkowych na miejsce zdarzenia 

 określa kierującego akcją ratunkową, 

 pozostaje w stałym kontakcie z ZRM, przekazuje im na bieżąco wszystkie 
niezbędne informacje, 

 wskazuje właściwe placówki (SOR, szpitale) do których mają być 
przetransportowani poszkodowani (pierwszeństwo mają osoby w stanie 
bezpośredniego zagrożenia życia), 

 przekazuje wszelkie niezbędne do prawidłowego prowadzenia akcji 
informacje kierującemu czynnościami medycznymi na miejscu zdarzenia 

 informuje o zaistniałej sytuacji szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), 

 powiadamia o zdarzeniu inne jednostki Systemu oraz oficerów dyżurnych 
PSP i Policji (jeżeli zachodzi taka konieczność), 

 w sytuacji zadysponowania jednostkami systemu PRM spoza obszaru 
działania ( niewystarczające własne siły lub obszar działania) powiadamia 
lekarza koordynatora RM, 

 na bieżąco kontroluje przebieg zdarzenia, 
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 zbiera aktualne informacje na temat dostępnych jednostkach PRM na 
obszarze działania i ich gotowości , następnie przekazuje wyniku 
zgromadzonego wywiadu lekarzowi koordynatorowi (LKRM), 

 na bieżąco przekazuje informacje Powiatowemu Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 

W przypadku przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu wypadku masowego, ataku 
terrorystycznego lub innym incydencie (np. bombowym) DM powinien: 

 załączyć urządzenia rejestrujące (powinny być włączone stale), 

 skrupulatnie notować informację przekazywane przez telefonującego, 

 dokonać jak najdokładniejszego wywiadu na temat zdarzenia, który zawierał 
będzie następujące treści: dokładne miejsce/obszar, najszybsza droga 
dojazdu, rodzaj zdarzenia, ilość poszkodowanych i ich stan, ewentualne 
ofiary śmiertelne, występujące zagrożenia), 

 zidentyfikować osobę zgłaszającą i zapisać numer, z którego dzwoni; 

 odnotować czas trwania rozmowy (jego rozpoczęcia i zakończenia), 

 w razie zaistniałej potrzeby – na żądanie Policji udostępnić zgromadzone 
informacje oraz wszelkie ustalenia związane z telefonującym, a także zapisy 
z rejestratorów. 

Działaniami podejmowanymi na poziomie wojewódzkim niewątpliwie są: 
wspomaganie działań prowadzonych przez jednostki ratunkowe na szczeblu 
powiatowym, a także koordynowanie udziału DM w sytuacjach wymagających 
użycia jednostek poza obszarem działania jednego dysponenta. Osobą 
odpowiedzialną za wykonanie tych zadań jest lekarz koordynator RM, który działa  
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Lekarz koordynator RM w celu podjęcia czynności ratunkowych i ich sprawnego 
przeprowadzenia (oraz kierowania tymi czynnościami), po przyjęciu informacji  
o zaistniałym zdarzeniu (gdy występuje konieczność zadysponowania jednostkami 
Państwowego Ratownictwa Medycznego poza obszarem działania dysponenta 
jednostki): 

 wyznacza dla danego obszaru: 

 przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, wyodrębnianie priorytetów  
i rozdysponowanie zespołami RM na miejscu zdarzenia, 

 informowanie na bieżąco osoby udzielające pierwszej pomocy, 

 przekazywanie niezbędnych informacji kierującemu całą akcją ratunkową, 

 gromadzenie aktualnych informacji o gotowości jednostek ratunkowych na 
obszarze działań dysponenta – przekazywanie tych faktów LKRM, 

 powiadamianie o zaistniałym zdarzeniu SOR oraz wyspecjalizowanych  
w dziedzinie udzielania świadczeń zdrowotnych jednostek szpitalnych (jeżeli 
wymaga tego sytuacja), 

 zawiadamianie jednostek współpracujących z systemem RM. 

 koordynuje działaniami dysponentów jednostek, 

 współpracuje z lekarzem koordynatorem RM sąsiednich województw, 

 zarządza transportem z miejsca zdarzenia (gdy stan poszkodowanego 
wymaga transportu do szpitala lub gdy taką decyzję podejmie lekarz 
systemu znajdujący się bezpośrednio na miejscu zdarzenia). 

Dodatkowymi uprawnieniami lekarza koordynatora RM są: 
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 w przypadku katastrof naturalnych oraz awarii technicznych (ustawa  
o stanie klęski żywiołowej) lub w ocenie LKRM skutki zdarzenia powodują 
stan bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia znacznej liczby osób, 
lekarz ten ma w obowiązku powiadomienie Wojewody Śląskiego  
o potrzebie powołania do stanu podwyższonej gotowości zakładów opieki 
zdrowotnej w woj. Śląskim, 

 Lekarz koordynator RM na podstawie upoważnienia Wojewody wydaje 
decyzję dotyczącą pozostawienia w stanie podwyższonej gotowości 
zakładów opieki zdrowotnej (wszystkich lub niektórych), 

 bierze czynny udział w działaniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
Zasady ewakuacji i prowadzenia segregacji poszkodowanych 
Triage jest to segregacja osób poszkodowanych, według skali oceny stopnia 

zagrożenia ich zdrowia lub życia (klasyfikacja pod kątem ewakuacji i konieczności 
leczenia) – ustalenie priorytetów. Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy 
maksymalnej licznie osób przy użyciu dostępnych środków i sił. Rozpoczęcie 
procesu segregacji osób poszkodowanych należy do koordynatora RM, który 
następnie nadzoruje cały przebieg triage. W pierwszej kolejności ustalany jest 
zasięg i obszar działania oraz sprawdzenie własnego bezpieczeństwa (ZRM). 

Triage obejmuje: 

 odbiór poszkodowanych z obszaru niebezpieczeństwa, 

 szybkie badanie urazowe (postępowanie według BTLS – rozpoczęcie 
badania od głowy i odcinka szyjnego), 

 ocenę konieczności dekontaminacji, 

 oznaczenie poszkodowanych kodami (kolorami) wg kart oznaczeń  
w zależności od stopnia obrażeń, 

 kierowanie osób poszkodowanych do punktu udzielania pierwszej pomocy; 

 przekazywanie informacji na temat ilości ofiar. 
Specyfikacja kolorów (kodów): 

 kolor czerwony (I kolejność) – natychmiastowa pomoc, wymagający 
szybkiego podjęcia zabiegów ratunkowych oraz transportu do szpitala  
w ciągu jednej godziny, 

 kolor żółty (II kolejność) – pilna pomoc, wymagający hospitalizacji, na 
miejscu zdarzenia znajdujący się w stanie stabilnym, 

 kolor zielony (III kolejność) – odroczona pomoc, wymagający 
zabezpieczenia i przekazania jednostkom RM w celu zbadania w trybie 
ambulatoryjnym, 

 kolor czarny (zmarli) – śmierć nastąpiła w trakcie leczenia – zwłoki 
gromadzone są w wyznaczonym miejscu, bezpośrednio wskutek wypadku 
pozostają na miejscu. 

Organizacja punktu medycznego na miejscu zdarzenia: 

 założony w bezpiecznym miejscu, 

 łatwy wjazd i wyjazd karetek PR, 

 blisko od miejsca zdarzenia, 

 dobrze widoczny, 

 w zasięgu dobrej łączności radiowej, 
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 wykorzystujący istniejącą infrastrukturę, 

 umożliwiający zadysponowanie śmigłowca. 
W obszarze udzielania pierwszej pomocy wydzielone są rejony  

(z zachowaniem zasad triage – kolejność jest zależna od stopnia zagrożenia życia). 
W rejonie czerwonym i żółtym trwa stała segregacja, a także prowadzone są zabiegi 
medyczne ratujące życie. 

Strefa transportu jest miejscem gdzie gromadzą się karetki PR przybyłe na 
miejsce zdarzenia. Kierunek oraz kolejność ewakuacji ofiar jest zgodna  
z procedurami na karcie segregacji: 

 kod czerwony - „S” specjalistyczne ZRM (w tym zespół lotniczy HEMS (ang. 
Helicopter Emergency Medical Service) w Polsce to bazy LPR), 

 kod żółty - „S” i „P” specjalistyczne i podstawowe ZRM, 

 kod zielony - inne środki transportu (np. karetki transportowe, samochody 
prywatne, autobusy). 

Koordynator medycznych działań ratowniczych prowadzi ewakuację 
poszkodowanych. Transport do jednostek szpitalnych jest rozplanowany 
logistycznie w zależności od predyspozycji lokalnych szpitali. Zanim zapadnie 
decyzja o miejscu przetransportowania chorych, należy uniemożliwić przypadkowe 
rozlokowanie poszkodowanych w ośrodkach leczniczych, trzeba pamiętać by „nie 
przenieść katastrofy do szpitala”. 

 
Współpraca z jednostkami systemu państwowego ratownictwa 

medycznego z sąsiednich województw i organami administracji publicznej 
Współpraca z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego sąsiednich 

województw a Lekarzem Koordynatorem RM sąsiedniego województwa następuje 
według zasad: 

 dyspozytor medyczny powiadamia lekarza koordynatora RM o zaistniałej 
konieczności użycia jednostek systemu Państwowego RM poza obszarem 
działania dysponenta jednostki, 

 lekarz koordynator RM występuje do lekarza koordynatora RM sąsiedniego 
województwa z przedstawieniem potrzeb z zakresu jednostek systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

 lekarz koordynator RM sąsiedniego województwa (LKRMS) przekazuje do 
lekarza koordynatora RM (LKRM) informacje dotyczące dostępnych 
zasobów i ustala dyspozytora medycznego (DMS) z obszaru, na którym 
prowadzi działania (DMS podejmuje współpracę z dyspozytorem 
medycznym właściwym do miejsca zdarzenia), ponadto LKRMS informuje 
DMS i właściwego dysponenta o wymienionych wyżej ustaleniach 

 DMS utrzymuje łączność z DM, a ich współpracę koordynuje LKRM, 

 dyspozytor medyczny właściwy ze względu na obszar wyznacza osobę 
kierującą akcją ratunkową, 

 lekarz koordynator RM zarządza działaniami prowadzonymi przez 
dysponentów jednostek systemu, a także DM (biorących udział  
w działaniach ratunkowych), 

 ustalenia są stosowane na zasadzie wzajemności między jednostkami 
systemu PRM i lekarzem koordynatorem RM woj. śląskiego i sąsiednich 
województw. 
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Współpraca z jednostkami administracji publicznej: 
Informacje o katastrofach, zdarzeniach masowych, które stwarzają stan 

zagrożenia, przekazywane są między jednostkami administracji publicznej – System 
Wczesnego Ostrzegania. System ten tworzony jest na wszystkich szczeblach 
administracyjnych (zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dn. 25 maja 2012, 
ze zmianami). 

 
Udział państwowego ratownictwa medycznego w działaniach 

ratunkowych podczas klęsk żywiołowych na wybranych przykładach 
W niniejszym rozdziale chciałabym opisać działania ratownicze jakie prowadzą 

służby podczas wystąpienia klęski żywiołowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Oprę się o wybrane przykłady: Katastrofa 
budowlana na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie, 
wybuch gazu w kamienicy mieszkalnej w Katowicach, katastrofa kolejowa pod 
Szczekocinami. 
 

Katastrofa budowlana na śląsku (2006) 
28 stycznia 2006 roku, około godziny 17:15, podczas wystawy gołębi 

pocztowych, zawalił się strop dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich, 
która położona była na granicy miast Katowic i Chorzowa. 

Za główne przyczyny tragedii uznano nadmiar śniegu zalegający na dachu oraz 
błędy konstrukcyjne i wykonawcze. 

 
Działania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach10 
Osoby poszkodowane trafiły do szpitali w: Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, 

Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Tychach, Dąbrowie 
Górniczej, Piekarach Śląskich. Zaraz w chwili po wystąpieniu katastrofy, 
poszkodowanym udzielali pomocy ochroniarze zabezpieczający imprezę masową 
oraz mieszkańcy pobliskich budynków. Po zgłoszeniu zdarzenia (ok. godz. 17:15), 
rozpoczęto akcję ratowniczą, w której brało udział: 103 zastępy strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej (ok 1300 osób), 62 zespoły ratownictwa medycznego 
oraz inne służby. 

Zespoły Ratownictwa Medycznego wywiązały się w pełni z powierzonych im 
zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zastosowane zostały wszelkie 
zasady dotyczące prowadzenia działań ratunkowych podczas wypadków masowych 
i klęsk żywiołowych. Udzielono pomocy 32 kobietom i 101 mężczyznom. Średnia 
wieku poszkodowanych wynosiła 37 lat. 

Do najczęstszych obrażeń, które wystąpiły wśród poszkodowanych zaliczamy11: 

 urazy głowy – 33 (24,8%), 

 urazy kończyn dolnych – 30 (22,6%), 

 urazy kończyn górnych – 14 (10,5%), 

 urazy wielonarządowe – 10 (7,5%), 

 urazy kręgosłupa – 9 (6,8%), 

 urazy miednicy – 7 (5,2%), 

                                                           
10Raport odbudowy, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice 2006, s. 60. 
11Raport odbudowy, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice 2006, s. 66. 
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 urazy klatki piersiowej – 7 (5,2%), 

 hipotermia – 5 (3,8%), 

 nerwica sytuacyjna – 5 (3,8%), 

 inne (urazy oka, porażenie prądem) – 3 (2,2%). 
Procedury wykonane na miejscu zdarzenia przez ZRM12: 

 unieruchomienie – 58 (62%), 

 założenie linii żylnej – 43 (46%), 

 opatrunek – 42 (45%), 

 podanie środków przeciwbólowych – 33 (35%), 

 podanie płynów – 24 (25%), 

 okrycie kocem izotermicznym – 19 (21%), 

 założenie kołnierza usztywniającego – 15 (16%), 

 monitorowanie parametrów życiowych (np. EKG) – 13 (14%), 

 podanie tlenu – 9 (10%), 

 podanie innych leków (np. relanium) – 3 (3%). 
(fragment raportu odbudowy przeprowadzonego przez Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach, dotyczący prowadzenia akcji ratunkowej przez 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, został zawarty w załączniku nr 5). 
 

Wybuch gazu w kamienicy mieszkalnej (2014) 
23 października 2014 roku, około godziny 4:49, doszło do wybuchu gazu  

w kamienicy przy ulicy Chopina 18 w Katowicach. W wyniku pożaru zawaliły się trzy 
kondygnacje budynku. Pod wpływem wybuchu, na całej ulicy zostały powybijane 
szyby. Do późnych godzin nocnych trwały poszukiwania trzech osób. W tym celu 
strażacy użyli geofonów oraz kamer specjalistycznych, a także do akcji dołączyły 
psy tropiące. O godzinie 22:45 zostały znalezione ciała 3 ofiar, lekarz stwierdził 
zgon. W wyniku zdarzenia rannych zostało 19 osób. 

W akcji brały udział cztery ZRM typu „P” oraz dwa ZRM „S”. Jednostki ratunkowe 
znajdowały się na miejscu zdarzenia do godziny 16:00. Na żądanie Kierującego 
Działaniami Ratowniczymi, pozostały dwa zespoły. 

W raporcie z przebiegu działań zawarta jest informacja dotycząca prawidłowego 
dysponowania i koordynacji działań ZRM. Dyspozytornie medyczne były 
wielostanowiskowe i zintegrowane. W całym regionie dysponowanie ZRM odbywało 
się w sposób „elastyczny”. 

 
Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami 
2 marca 2012 roku około godziny 21:00, w gminie Szczekociny,  

w miejscowości Chałupki, na zjeździe z Centralnej magistrali (w Kierunku Krakowa) 
doszło do zderzenia dwóch pociągów. Pociąg TLK „Brzechwa” na trasie Przemyśl – 
Warszawa i InterRegio „Jan Matejko” relacji Warszawa – Kraków. 

W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 16 osób, 57 zostało rannych. W akcji brały 
udział ZRM z: 

 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 

 Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, 

                                                           
12Raport odbudowy, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice 2006, s. 66. 
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 Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie i Koordynacji Medycznej  
w Częstochowie. 

Zadysponowane siły i środki (WPR w Katowicach): 

 17 ZRM ( w tym 7 typu „S” i 10 „P”), 

 3 zespoły transportowe ( 2 z lekarzem), 

 2 zespoły rezerwowe (bez lekarza), 

 2 śmigłowce LPR. 
W podsumowaniu całej akcji stwierdzono pewne nieprawidłowości. 

 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – kontakt  
z dyspozytorem był utrudniony, ponieważ był sam, a dodatkowo posiadał 
tylko jeden numer telefonu; u pierwszych ZRM brak zestawów do triage, 
skutkiem czego było wydobycie w pierwszej kolejności przez strażaków 
osoby już zmarłej (co wcześniej stwierdził lekarz); bez procedur stwierdzenia 
zgonu, ciała ofiar zostały włożone do worków i zamknięte (brak informacji na 
temat osoby stwierdzającej zgon), 

 Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – słaby zasięg łączności  
z kierującym akcją medycznych czynności; niewyraźne oznakowanie osób 
kierujących akcją. 

 
Podsumowanie 
Moim zdaniem dzisiejszy świat staje się „pułapką” dla człowieka. Pełen jest 

niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających z każdej strony. Niewątpliwie 
występowanie klęsk żywiołowych jest jednym z głównych zagrożeń dla życia ludzi. 
Cechą charakterystyczną owych zjawisk, jest trudność ich przewidzenia, a co się  
z tym wiąże niemożność odpowiedniego przygotowania się i ograniczenia szkód do 
zera. 

Artykuł opiewa o tematykę związaną z systemem zarządzania kryzysowego 
podczas klęsk żywiołowych, ponieważ jak już wcześniej wielokrotnie wspomniałam 
jest to zjawisko nasilające się na przestrzeni lat w Naszym kraju. Pocieszający 
jedynie jest fakt, iż świadomość społeczna na zaistniałe zjawiska jest coraz większa. 
Ludzie wdrażają różne sposoby zabezpieczeń, by chronić bezpieczeństwo swoje  
i bliskich. Władze państwowe, doświadczone wcześniejszymi przypadkami, gdy 
stanęły w obliczu bezradności, również zaczęły „działać” w tej dziedzinie. Na bieżąco 
wprowadzane są reformy i aktualizacje dokumentów dotyczących reagowania 
kryzysowego. Naukowcy bezustannie prowadzą badania związane z wystę-
powaniem klęsk żywiołowych, by móc opracować sposób ich zapobiegania. 

Uważam, że cały system zarządzania kryzysowego, sprzęt na jakim pracują 
ZRM, wymaga jeszcze wielu urozmaiceń i dążenia swą jakością do standardów 
europejskich. Cały czas pracujemy nad tym i robimy coś w tym kierunku, ale jeszcze 
długa i kręta droga przed Nami. Każda przeprowadzona akcja staje się dla Nas 
lekcją na przyszłość, w której nabieramy doświadczenia niezbędnego do pracy 
zawodowej oraz wiedzy, która może zaprocentować. Jednak merytoryka  
i kompetencje to nie wszystko, niezbędne do osiągania wspaniałych rezultatów, są 
także przybory z zaplecza technicznego. Ponadto uważam, że powinniśmy być 
szkoleni, poprzez specjalistyczne kursy, zdobywanie certyfikatów i patentów (np.  
z ratownictwa wodnego lub działań grupy przeciwpowodziowej). 
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Analizując udział służb ratunkowych w poszczególnych zdarzeniach, celowo 
dobrałam takie, w których realizacja zadań PRM była wykonana wzorcowo 
(katastrofa budowlana na Śląsku, wybuch gazu w kamienicy mieszkalnej) oraz takie, 
do których było wiele zastrzeżeń (zderzenie pociągów pod Szczekocinami). Ma to 
na celu potwierdzenie tezy, którą przedstawiłam powyżej. Wszelkie uchybienia 
spowodowane były brakiem wystarczających kompetencji ratowników biorących 
udział w akcji. 

 
Streszczenie 
Tematem artykułu jest „Udział Państwowego Ratownictwa Medycznego  

w działaniach ratunkowych na terenie województwa śląskiego. Studium przypadku”. 
Problematyka poruszona w artykule dotyczy bezpieczeństwa, zarządzania, działań 
logistycznych oraz funkcjonowania systemu. W treści artykułu zawarte zostały 
procedury działania Państwowego Ratownictwa Medycznego oparte o przepisy 
prawa. Przedstawiono zakres działań, cele oraz obowiązki jakie pełnią ratownicy. 
Do przeprowadzenia analizy wybrałam teren województwa śląskiego. Przytoczyłam 
przypadki: Katastrofa budowlana na Śląsku (2006); wybuch gazu w kamienicy 
mieszkalnej (2014); Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
zarządzanie, dowodzenie, procedury działania, zakres działania, zarządzanie 
kryzysowe, sytuacja kryzysowa, reagowanie kryzysowe, kryzys, klęska żywiołowa. 

 
Summary 
The article highlights the issue of ‘the Participation of the State Emergency 

Medical Services to rescue operations within the territory of Silesia province. Case 
study’. The issues mentioned in this article concern the safety, management, 
logistics operations and functioning of the system. The text includes operating 
procedures of the State Emergency Medical Services which are based on their 
regulations. In this case, the range of activities, goals and responsibilities of the 
paramedics has been determined. For the analysis, the area of the Silesia province 
has been selected. The paper quotes cases such as a construction disaster in Silesia 
(2006) a gas explosion at the tenement house (2014) and a train crash near 
Szczekociny.  

Key words: safety, State Emergency Medical Services, management, 
commanding, operating procedures, the scope of the activities, emergency 
management, crisis situation, crisis response actions, crisis, natural disaster. 
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WYBRANE ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO 

 
 

Wstęp 
W coraz bardziej zinformatyzowanym świecie, informacje i wiedza stały się 

dobrem materialnym, a „nowoczesne narzędzia informatyczne wkroczyły do 
wszystkich sfer naszego życia i diametralnie zmieniły system funkcjonowania – 
standard życia, sposób wykonywania pracy, rodzaj komunikowania się”1. Jest to 
jeden z efektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. W obecnych 
czasach każdy obywatel, dzięki tym nowoczesnym narzędziom, ma praktycznie 
nieograniczone możliwości, aby pozyskać dowolne informacje. Wszystko to między 
innymi dzięki nieograniczonym możliwościom dostępu chociażby do smartfonów  
z mobilnym Internetem. Niestety mimo niewątpliwych zalet można również zetknąć 
się z wieloma zagrożeniami, bardzo szkodliwymi dla zdrowia i niosącymi ze sobą 
bardzo poważne konsekwencje. 
 

Społeczeństwo informacyjne – eksplikacja pojęcia 
Przyjmuje się, że termin społeczeństwo informacyjne w 1963 roku 

zaproponował Japończyk T. Umesao. Pojęcie to upowszechnione zostało następnie 
kilka lat później przez K. Koyame w rozprawie zatytułowanej „Wprowadzenie do 
teorii informacji”2. Czym zatem jest społeczeństwo informacyjne? 

M. Casey termin ten rozumie jako „społeczeństwo, w którym informacja jest 
kluczowym elementem społeczno-ekonomicznej działalności i zmian”3. T. Goban-
Klas i P. Sienkiewicz społeczeństwo informacyjne traktują jako to, „które nie tylko 
posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz 
przetwarzanie informacji jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza 
źródła utrzymania większości społeczeństwa”4. K. Krzysztofek i M. Szczepański 
natomiast uważają, że mianem społeczeństwa informacyjnego nazwać można takie 
„społeczeństwo, w którym informacja znalazła szerokie zastosowanie  
w codziennym życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym oraz politycznym”5. 
Autorzy ci zauważają również, że społeczeństwo informacyjne wyposażone jest 

                                                           
1B. Kuźmińska-Sołśnia, Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia, „Dydaktyka 
informatyki”, 2014, t. 9, s. 72. 
2J. Morbitzer, Od motyki do komputera, czyli droga do społeczeństwa informacyjnego, 
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt8/morbitzer8.html [25 wrzesień 2014 r.]. 
3M. Casey, Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, 
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001. 
4T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, 
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 53. 
5K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, 
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002, s. 170. 
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między innymi w bogato rozwinięte środki komunikacji i przetwarzania zdobytych 
informacji. 

Jak słusznie zauważają S. Iskierka, J. Krzemiński i Z. Weżgowiec „dynamiczny 
rozwój infrastruktury technicznej i wykorzystanie do jej implementacji użytkowej 
niezwykle skomplikowanych metod matematycznych i teleinformatycznych stworzył 
nową jakość w obrębie pojęcia społeczeństwa informacyjnego”6. Rozwój ten 
doprowadził między innymi do tego, że mamy obecnie dostęp do nieograniczonych 
zasobów informacji z każdego miejsca i każdej porze. Niestety jednak dzięki temu 
dobrnęliśmy do momentu, w którym systemy udostępniające nam te informacje są 
zrozumiałe jedynie dla garstki obywateli. Z tego też względu jako społeczeństwo 
informacyjne nazwać można taką społeczność, która znajduje się „na odpowiednio 
wysokim poziomie rozwoju technologicznego, dla której najcenniejszym kryterium 
rywalizacji pomiędzy państwami jest dostęp do informacji i możliwość jej 
kreowania”7. 

Analizując powyższe definicje zauważyć można, że w znacznej części 
„społeczeństwo informacyjne jest rozumiane jako takie, którego najważniejszą 
cechą jest produkcja, gromadzenie i obieg informacji – co jest uznawane za 
niezbędny warunek jego funkcjonowania”8. M. Golka zauważa również, iż  
w przypadku członków tego społeczeństwa poczynając od komputera i Internetu,  
a kończąc na technikach cyfrowych, traktowane są jako jeden z najcenniejszych 
aspektów ich życia codziennego. 

R. Żelazny analizując różne definicje omawianego terminu zauważa, że 
„społeczeństwo informacyjne to takie, w którym każdy obywatel posiada dostęp do 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ma umiejętności, świadomość  
i możliwości wykorzystania ICT do sprawnego pozyskiwania wiarygodnej informacji 
po to, aby jak najlepiej realizować swoje cele”9. J. S. Nowak natomiast dokonując 
przeglądu różnych definicji społeczeństwa informacyjnego, przytacza między innymi 
opracowaną w 1996 roku przez KRRiT mówiącą, że „ społeczeństwo staje się 
informacyjnym, gdy osiąga stopień rozwoju oraz skali i skomplikowania procesów 
społecznych i gospodarczych wymagający zastosowania nowych technik 
gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania masy informacji 
generowanej przez owe procesy”10. 

J. Naisbitt przyglądając się współczesnemu społeczeństwu zauważa, iż 
„obecnie masowo produkujemy informacje, tak jak niegdyś masowo produkowaliśmy 
samochody”11. 

                                                           
6S. Iskierka, J. Krzemiński, Z. Weżgowiec, Wybrane problemy społeczeństwa informacyjnego, „Dydaktyka 
informatyki”, 2011, t. 6, s. 59. 
7Z. Stempnakowski, Administracja elektroniczna [w:] Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, A. 
Szewczyk (red.), Difin, Warszawa 2007, s. 48. 
8M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2005, 
t. ROK LXVII, nr 4, s. 254. 
9R. Żelazny, Społeczeństwo informacyjne. Raport Obserwatorium ICT, Park Naukowo-Technologiczny, 
Gliwice 2013, s. 9. 
10J.S. Nowak, Społeczeństo informacyjne - geneza i definicje [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok 
naprzód, dwa kroki wstecz, P. Sienkiewicz, J. S. Nowak (red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne - 
Oddział Górnośląski, Katowice 2008, s. 28. 
11J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań 
1997, s. 35. 
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W. Cellary w definicji społeczeństwa informacyjnego natomiast zwraca uwagę 
na słowo „informacja”, twierdząc, iż bardziej poprawne w odniesieniu do człowieka 
jest wiedza, „która jest niezbędna zarówno do przyswojenia i rozumienia informacji, 
ale i do jej tworzenia”12. 

Jak można było zauważyć, definicji pojęcia społeczeństwo informacyjne jest 
wiele, praktycznie tyle ilu autorów zajmujących się tą tematyką. Wiele z nich 
odzwierciedla różne aspekty funkcjonowania społeczeństwa oraz obszarów 
zainteresowań ich autorów13. 
 

Podstawowe cechy funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego 
Wśród najczęściej wymienianych przez teoretyków cech społeczeństwa 

informacyjnego, wymienić należy przede wszystkim: 

 „wysoko rozwinięty sektor usług, w tym głównie tzw. nowych usług 
określanych często mianem e-usług, 

 gospodarka oparta na wiedzy, 

 wysoki poziom skolaryzacji oraz zwiększenie aktywności obywateli, 

 wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie, 

 wpływ na upodmiotowienie społeczeństwa i tym samym kreowanie 
społeczeństwa otwartego”14. 

Urząd Integracji Europejskiej powyższy katalog uzupełnia dodatkowo  
o następujące cechy: 

 „rosnące w strukturze zawodowej znaczenie specjalistów i naukowców, 

 olbrzymi rozmiar przepływu informacji, 

 renesans społeczności lokalnej”15. 
M. Witkowska i K. Cholawo-Sosnowska twierdzą, że głównymi i zarazem 

podstawowymi cechami społeczeństwa informacyjnego są: wytwarzanie, 
przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie, pobieranie i wykorzystanie 
informacji16. 

Społeczeństwo informacyjne można również scharakteryzować poprzez trzy 
współistniejące ze sobą zjawiska: 

 „produkcja i obieg informacji nabierają znamion działalności gospodarczej, 
uznając że informacja jest kategorią ekonomiczną, 

 wszystkie formy aktywności społecznej (produkcja, finanse, obronność, 
edukacja itp.) są wspierane przez techniki informacyjne, 

 zatrudnienie w sektorze informacyjnym przekracza 30% ogółu 
zatrudnionych”17. 

Jak widać z powyższych katalogów zarówno zdefiniowanie, jak i wskazanie 
jednoczesnych cech społeczeństwa informacyjnego nie jest łatwe. Jednakże nie 

                                                           
12W. Cellary, Wstęp [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport  
o rozwoju społecznym, W. Cellary (red.), UNDP, Warszawa 2002, s. 5. 
13S. Buregwa-Czuma, K. Garwol, Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, 
„Dydaktyka informatyki”, 2011, t. 6, s. 30. 
14Społeczeństwo informacyjne, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, 2015. 
15S. Buregwa-Czuma, K. Garwol, Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, op. cit., 
s. 34. 
16por. Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska 
(red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 20–21. 
17A. Iwaniak, Od GIS do SDI, „Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny” 2005, nr 11 (126), s. 40. 
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ulega wątpliwości, że odnosi się ono do wszelkich operacji związanych  
z informacją. 
 

Ciemna strona społeczeństwa informacyjnego 
Oprócz pozytywnych aspektów i zalet społeczeństwa informacyjnego, niestety 

ma ono również dużo wad i może powodować liczne zagrożenia dla jego członków. 
Jak słusznie zauważa B. Kuźmińska-Sołśnia, obecne czasy doprowadziły do 

tego, że jesteśmy „coraz bliżej zależności od maszyn i nowych technologii. Im 
bardziej staramy się dopasować je do naszych potrzeb, tym bardziej sami 
przyporządkowujemy nasze życie i zwyczaje, aby sprostać ich wymaganiom”18. 

Tego rodzaju postępowanie powoduje różnego rodzaju problemy i generuje 
szereg wad. Najtrafniej wady te przedstawione zostały na portalu 
www.erainformatyki.pl i należą do nich między innymi: 

 „luka informacyjna, 

 bariera ekonomiczna, 

 natłok informacji, 

 brak umiejętności wykorzystania użytecznych informacji, 

 ograniczenie prywatności, 

 treści szkodliwe, 

 ograniczone kontakty międzyludzkie, 

 klasyfikacja społeczeństwa”19. 
Oprócz wyżej wymienionych problemów społeczeństwa informacyjnego, należy 

zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie mogą z tego płynąć dla ludzi. Wśród nich 
szczególnie należy wymienić manipulacje informacją, nadmiarowość informacji, 
uzależnienia behawioralne, analfabetyzm cyfrowy, fobie związane z nowymi 
technologiami i inne cyberzagrożenia. Wszystkie te zjawiska mogą mieć 
drastyczne w skutkach konsekwencje, zarówno dla poszczególnych ludzi 
(zwłaszcza dzieci i młodzieży), jak i całego społeczeństwa. 

Artykuł ten stanowi jedynie wstęp do serii opracowań naukowych, 
teoretycznych i empirycznych, opisujących powyższe problemy społeczeństwa 
informacyjnego.  
Z tego też względu poniżej zaprezentowane zostały one jedynie hasłowo. 

Manipulacja informacją – jest bardzo istotnym zjawiskiem w dzisiejszych 
czasach. Każdy z nas może być zarówno nadawcą, jak i odbiorcą komunikatów.  
W sytuacji, kiedy chcemy przekazać komuś jakąś informację, możemy dokonać 
pewnych jej modyfikacji. Jednym ze sposobów jest pomijanie określonych faktów, 
zwłaszcza tych niewygodnych dla nadawcy. Innym sposobem jest posuwanie się 
wręcz do kłamstwa lub oszustwa. Z tego też względu, jak podaje jeden  
z czołowych badaczy zajmujących się tą tematyką, W. Babik, ogólnie ujmując 

                                                           
18B. Kuźmińska-Sołśnia, Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia, op. cit.,  
s. 77–78. 
19Społeczeństwo informacyjne - definicja, cechy, zalety, wady, http://www.erainformatyki.pl/-
spoleczenstwo-informacyjne-definicja-cechy-zalety-wady.html [5 marzec 2017 r.]. 

http://www.erainformatyki.pl/
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„manipulowanie informacją jest rodzajem operacji dokonanej na informacji 
przekazywanej od nadawcy do odbiorcy indywidualnego i zbiorowego”20. 

Nadmiarowość informacji – zjawisko to związane jest nie tylko z lawinowo 
dopływającymi do nas ze wszystkich stron informacjami, ale głównie z naszymi 
umiejętnościami operowania informacją. Wielu autorów określa to zjawisko również 
jako przeładowaniem informacyjnym21, albo po prostu nadmiar informacji22. B. 
Kuźmińska-Sołśnia, podkreślając negatywne skutki nadmiaru informacji zauważa, 
że jego efektem jest tak zwane przeciążenie informacyjne. „Występuje ono, gdy nie 
jesteśmy w stanie skonsumować docierającej do nas informacji, przez co pogłębia 
się swego rodzaju przepaść”23. R. Tadeusiewicz słusznie podkreśla, że nadmiar 
informacji wpływa nie tylko na pojedynczego człowieka, ale również na całe 
wspólnoty, przez co może działać paraliżująco na rozwój i wykorzystanie technologii 
informacyjnych24. 

Uzależnienia behawioralne – ogólnie mówiąc uzależnienie to 
„psychologiczna, czasem fizyczna zależność od substancji”25. Oprócz uzależnienia 
od substancji takich jak narkotyki, alkohol lub tytoń, w ostatnich latach coraz więcej 
mówi się również o uzależnieniu od czynności. Samo pojęcie uzależnień 
behawioralnych (czyli właśnie od czynności) w literaturze pojawiło się stosunkowo 
niedawno i związane jest „z postępem technologicznym i coraz bardziej rozwijającą 
się cywilizacją”26. Uzależnienia behawioralne ogólnie scharakteryzować można jako 
te czynności, które cechują się skłonnością lub przymusem powtarzania oraz „gdy 
osoba przedkłada wykonywanie czynności uzależniających nad swoje obowiązki  
i zajęcia”27. Wielu badaczy uważa, poniekąd słusznie, że każda czynność może 
uzależniać i zjawisko to jest często trudne do zdiagnozowania. Można by się tu 
zastanowić, kiedy kończy się normalne (np. zawodowe) wykonywanie określonych 
czynności, a kiedy zaczyna się uzależnienie od nich. Z tego też względu  
w klasyfikacji chorób nie znalazły jeszcze miejsca wszystkie uzależnienia 
behawioralne (wyjątkiem jest patologiczny hazard), ponieważ wymagają one 
jeszcze szeregu pogłębionych badań empirycznych i klinicznych. 

Analfabetyzm cyfrowy – w epoce industrialnej głównym problemem wśród 
wielu grup społecznych był analfabetyzm funkcjonalny, czyli brak zdolności czytania, 
pisania i liczenia. W epoce cyfrowej oprócz tych trzech umiejętności kluczowe staje 
się posiadanie odpowiednich kompetencji cyfrowych. Zjawisko to nosi nazwę 
alfabetyzmu cyfrowego i stanowi „ogół wiedzy, umiejętności i zachowań 

                                                           
20W. Babik, O manipulowaniu informacją w prywatnej i publicznej przestrzeni informacyjnej [w:] Człowiek, 
media, edukacja, E. Musiał, I. Pulak (red.), Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2011, s. 14. 
21W. Furmanek, Niektóre pedagogiczne konsekwencje nadmiarowości informacji, „Edukacja-Technika-
Informatyka” 2013, t. 4, nr 2, s. 16. 
22W. Furmanek, Antropoinfosfera współczesnego człowieka, „Dydaktyka informatyki”, 2013, t. 8, s. 49. 
23B. Kuźmińska-Sołśnia, Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia, op. cit.,  
s. 79. 
24por. R. Tadeusiewicz, W dymie i we mgle..., https://docplayer.pl/9694731-W-dymie-i-we-mgle-ryszard-
tadeusiewicz.html [5 sierpień 2018 r.]. 
25A.M. Colman, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 820. 
26M. Marsollek, Wnioski i rekomendacje wynikające z konferencji [w:] Wolni od uzależnień 
behawioralnych, V. Skrzypulec-Plinta, B. T. Woronowicz, B. Wojewódzka, M. Marsollek (red.), Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2012, s. 45. 
27J. Świerczewski, Uzależnienia od czynności i ich społeczne implikacje [w:] Nowe oblicza uzależnień, E. 
Łuczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 111. 
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odnoszących się do użytkowania szerokiego grona urządzeń cyfrowych takich jak 
smartfony, tablety, laptopy oraz komputery stacjonarne”28. Te kompetencje 
pozwalają współczesnemu człowiekowi na sprawne funkcjonowanie, a osoby nie 
posiadające ich określane są mianem współczesnego analfabety. Ogólnie mówiąc 
to „osoba, która nie potrafi obsługiwać komputera, w tym korzystać z sieci, nie potrafi 
wykorzystywać technologii informatycznych i informacyjnych w codziennych 
sytuacjach życia i pracy”29. Takim osobom grozi wykluczenie cyfrowe. Problem 
alfabetyzmu cyfrowego, a jednocześnie przeciwdziałania analfabetyzmowi 
cyfrowemu dostrzegła w 2004 roku Komisja Europejska, która w dokumencie 
„Wyzwania stojące przed Europejskim Społeczeństwem Informacyjnym po 2005 
roku” określa jakie kompetencje powinien posiadać każdy obywatel, aby sprawnie 
funkcjonować w obecnych czasach30. 

Inne cyberzagrożenia – nowe technologie cyfrowe, a zwłaszcza 
nieograniczony dostęp do urządzeń mobilnych i mobilnego Internetu dały 
przestępcom możliwość przejścia ze świata realnego do cyfrowego. Jedną z nich 
jest grooming, czyli uwodzenie dzieci za pomocą Internetu. Tak zwani „cyberłowcy”, 
aby znaleźć swoją ofiarę wykorzystują komunikatory internetowe oraz czaty, podając 
się często za rówieśników swoich ofiar. W podobny sposób zaczynają działać np. 
pedofile. Kolejnym cyberzagrożeniem jest cyberbullying. Osoba chcąca kogoś 
upokorzyć, czy też zdyskredytować dzięki nowym technologiom otrzymała nowe 
możliwości. Wystarczy, że taka osoba np. zrobi swojej ofierze kompromitujące 
zdjęcie i umieści je w serwisie społecznościowym dodatkowo z odpowiednim 
komentarzem. Może to zrobić dosłownie w mgnieniu oka. Informacja ta w ułamku 
sekundy rozprzestrzeni się w serwisie. 
 

Zakończenie 
Zmieniająca się wokół nas rzeczywistość daje ogromne możliwości, 

jednocześnie generując szereg zagrożeń. Każdy współczesny obywatel powinien 
posiadać odpowiednie kompetencje, które pozwolą mu na świadome korzystanie  
z dobrodziejstw cyfrowego świata. Nowe technologie wypełniając każdą sferę 
aktywności człowieka (zaczynając od pracy, a kończąc na rozrywce), wymuszają na 
ich użytkownikach inne podejście do panującej rzeczywistości. Z jednej strony 
technologie te dają nowe możliwości, generując równocześnie szereg 
wspomnianych tu zagrożeń31. Rozwój nowych technologii cyfrowych zawsze był 
wielowymiarowy. Niestety rozwój ten niesie za sobą również negatywne skutki, 
zwłaszcza dla młodego człowieka. Często też dochodzi do zachłyśnięcia się nowymi 
technologiami, zwłaszcza przez cyfrowych imigrantów. Osoby takie nie mają 
najczęściej odpowiednich kompetencji, aby świadomie korzystać z dobrodziejstw 
cyfrowego świata. Jak słusznie zauważa J. Czopek „wyzwaniem dla współczesnego 
człowieka (…) nie jest już tylko wyszukiwanie i dotarcie do informacji, która w danym 

                                                           
28Alfabetyzm cyfrowy, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, 2018. 
29W. Furmanek, Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki, „Dydaktyka informatyki”, 
2015, t. 10, s. 50. 
30Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu europejskiego, europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów - Wyzwania stojące przed Europejskim Społeczeństwem 
Informacyjnym po roku 2005, 2004 r. 
31por. B. Kuźmińska-Sołśnia, Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia, op. cit., 
s. 77. 
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momencie jest mu potrzebna. Problemem staje się wybranie z szeregu podobnych 
informacji tej, która będzie w możliwie największym stopniu zaspokajała potrzeby 
informacyjne danej osoby”32. Takie podejście pozwoli uniknąć wielu problemów 
związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie informacyjnym, 
zasygnalizowanych w tym artykule. 

 
Streszczenie 
W artykule zasygnalizowano czym jest społeczeństwo informacyjne oraz jakie 

są jego cechy. Z analizy literatury wynika, że o społeczeństwie informacyjnym 
możemy mówić wówczas, gdy obywatele mają nieograniczony dostęp do nowych 
technologii, a za ich pomocą sprawnie mogą operować informacją. Oprócz 
pozytywnych aspektów, wymienić należy pewne towarzyszące mu zagrożenia. 
Wśród nich wymienić należy manipulacje informacją, nadmiarowość informacji, 
uzależnienia behawioralne, analfabetyzm cyfrowy, fobie związane z nowymi 
technologiami. Zagrożenia te mogą być bardzo szkodliwe zarówno dla 
poszczególnych obywateli, jak i całego społeczeństwa. Ważne jest, aby uświadomić 
obywateli o tych niebezpieczeństwach w celu unikania ich oraz przeciwdziałaniu ich 
ewentualnym negatywnym skutkom. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, cechy społeczeństwa 
informacyjnego, manipulacja informacją, uzależnienia behawioralne, analfabetyzm 
cyfrowy 
 

Summary 
The article indicates what the information society is and what its features are. 

The analysis of the literature shows that we are dealing with information society when 
citizens have unlimited access to new technologies and can use information 
efficiently with their help. In addition to the positive aspects, some of the 
accompanying threats must be mentioned. These include information manipulation, 
information redundancy, behavioral addictions, digital illiteracy, phobias associated 
with new technologies. These threats can be very harmful for both individual citizens 
and the whole society. It is important to make people aware of these dangers in order 
to avoid them and counteracting their possible negative effects. 

Key words: information socjety, features of the information society, 
manipulation of information, behavioral addictions, digital illiteracy 
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GENEZA COMMUNITY POLICING (cz. 1) 
 
 

Wstęp 
Poprzez community policing należy rozumieć zarówno pewną filozofię pracy 

policji, sposób organizacji jednostek oraz zarządzania ich kadrami, w tym głównie 
policjantami dzielnicowymi, jak również strategię pracy policji i wypływające z niej 
konkretne programy i praktyki. R. Trojanowski i B. Bucqueroux, dwoje pionierskich 
badaczy community policing, byli przekonani, że należy mówić właśnie o tych 
czterech istotnych aspektach community policing. Pierwszy to aspekt filozoficzny, 
drugi – organizacyjny i kadrowy, trzeci to aspekt strategiczny, wreszcie czwarty, to 
aspekt programowy1. Koncepcja community policing ma na celu zatem zmianę 
kultury (pracy) policji i dostarczenie zaplecza teoretycznego (filozoficznego), jak 
również sposobów organizacji struktur i kard policyjnych, a wreszcie skrojenia 
policyjnych strategii i programów. Charakterystyczna dla community policing jest 
chęć budowania partnerstwa (police-public partnership) z lokalną społecznością 
poprzez, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, własną otwartość  
i bliskość oraz chętną i wyrozumiałą komunikację z mieszkańcami i organizacjami 
społecznymi, po to, by niejako „ośmielone” tym partnerskim traktowaniem „zasoby 
społeczne” mogły odpowiedzieć poprzez współpracę, komunikowanie niepokojów  
i trosk lokalnych społeczności, przyczynianie się do wykrycia przestępstw i brania 
wraz z policją współodpowiedzialności za praworządność, która jest w interesie 
wszystkich, aby rzeczywiste problemy lokalne mogły zostać najlepiej rozwiązane 
(problem-solving) ku satysfakcji społeczeństwa oraz by wspierać ducha demokracji 
w lokalnych środowiskach, których częścią składową i organiczną winna być 
tamtejsza policja. 

To ostatnie najdobitniej podkreślił sir Robert Peel, który w 1829 roku powołał 
London Metropolitan Police, a w zbiorze dziewięciu zasad dobrej pracy policji zawarł 
m.in. sławne zdanie: The police are the public and the public are the police. Mimo 
że popularność brytyjskich Bobbies jest bezsporna, to nowoczesnej wizji community 
policing należy upatrywać w Stanach Zjednoczonych, gdzie po okresie tumultu 
społecznego w latach 60. XX wieku, znanych jako Civil Right Movement, które 
zadały szwanku opinii społeczeństwa na temat pracy policji i postawy samych 
policjantów oraz ich zwierzchników (nazywanych wtenczas wymownie pigs), 
przystąpiono do wielkiej policyjnej reformy. Choć obecnie mowa jest o „erze 
community” w historii policji amerykańskiej, bardziej zbudowały ją liczne, małe 
inicjatywy, niż jeden, wielki, przełomowy projekt pod nazwą community policing. Lata 
70. i 80. obfitują w Stanach Zjednoczonych w eksperymenty policyjne, 
przeprowadzane przez praktyków pracujących ramię w ramię z naukowcami, 
powołuje się także komisje na szczeblu centralnym, mające na celu odnowę całego 
sektora law enforcement w USA. Jednym z kroków milowych formowania community 

                                                           
1Mohanty, S., Mohanty, R. K., Community Policing as a Public Policing: Challanges and 
Recommendations, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, s. 12. 
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policing był opublikowany w 1982 roku przez G. Kellinga oraz J. Q. Wilsona artykuł 
pod tytułem Broken Window, które stało się nazwą dla pewnej teorii. A nawet dwóch 
teorii. Skoro pozostawienie warunków pewnego nieporządku społecznego (tytułowe 
wybite okna) może spowodować narastanie przestępczości, to należy albo 
poprawiać jakoś życia mieszkańców we współpracy z nimi, czyli „wprawić nowe 
okna” (community policing), albo karać za nawet niewielkie wykroczenia, żeby 
zdusić możliwość eskalacji przestępczości (tzw. „zero tolerancji”). I choć Nowy Jork 
doby Rudiego Giulianiego stał się bezpieczny dzięki „zero tolerancji”, nauka jest 
zgodna, że w dłuższej perspektywie czasowej community policing jest 
skuteczniejsze, a przy tym ma mniej „skutków ubocznych” - nie powoduje konfliktu 
na linii społeczność-policja2. 

W Polsce po 1990 roku Policja została uformowana jako służebna wobec 
demokratycznego społeczeństwa, chociaż w samej organizacji i pragmatyce 
policyjnej niewiele zmieniono przechodząc od Milicji Obywatelskiej do Policji. 
Reformatorzy nie mieli czasu na obmyślanie całościowej reformy Policji3. Zresztą 
następne lata po przełomie 1989 roku przyniosły wzrost przestępczości, w tym 
gospodarczej i międzynarodowej i to przede wszystkim spędzało sen z powiem 
zwierzchnikom Policji i politykom. Ważnym przełomem, przed którym Polska Policja 
musiała nadrobić zaległości i dosięgnąć standardów międzynarodowych, było 
wejście Polski do Unii Europejskiej. Od przełomu lat 90. policyjni praktycy  
i teoretycy czerpali z wymiany myśli ponad granicami i z bezpośredniej współpracy 
z policją anglo-saską, ale nie tylko, także niemiecką czy francuską. Oczywistą 
sprawą jest, że z racji innej, to jest centralnej w skali kraju i hierarchicznej strukturze 
Policji nie jest możliwe w Polsce takie community policing, jakie może uskutecznić 
mer miasta, powołując samodzielnie szefa policji, który zrealizuje wizję porządku  
i bezpieczeństwa, jaką mer obiecał swoim wyborcom-mieszkańcom przed 
wyborami. Mimo to od lat 90. stricte w obszarze prewencji, a ostatnio na innych 
polach (debaty społeczne, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, reforma pracy 
dzielnicowego) implementowane są w Polsce elementy community policing i to  
z przeważająco dobrym skutkiem, choć nie bez przeszkód. 

Zanim nastąpi prezentacja poszczególnych inicjatyw community policing, 
należy z pewnym niepokojem zauważyć, że niedawne wypowiedzi zwierzchników 
Policji sugerują, iż nie decydują się na jedną nadrzędną wizję community policing, 
ale dążą do (ryzykownego) połączenia community policing i agresywnego 
egzekwowania prawa pod hasłem „zero tolerancji”4. Tym bardziej należy pogłębiać 
wiedzę i uświadamiać w zakresie wartości community policing jako drogi dla Policji. 
 

Początki anglosaskiej policji 
Koncepcja community policing powstała w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

ale szybko podjęto ją w Wielkiej Brytanii i innych krajach Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów, takich jak chociażby Australii i Indiach, krajach Europy kontynentalnej, jak 

                                                           
2Harcourt, B. E., The Broken-Windows Myth, The New York Times, 2001, http://www.nytimes.com/-
2001/09/11/opinion/the-brokenwindows-myth.html?mcubz=0 (dostęp: 12.09.2017 r.). 
3Majer, P., Policja w III Rzeczypospolitej [w:] Komendanci Główni Polskiej Policji, red. Majer, Piotr, Wyższa 
Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2009, s. 161. 
4Błaszczak: jesienią wprowadzimy kamery na mundurach policjantów, Wywiad z ministrem MSWiA 
Mariuszem Błaszczakiem, Polskie Radio, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=WMwzbnK1Uqk 
(dostęp 10.09.2017 r.). 
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Belgia, Francja (police de proximité – proximité z fr. pobliże, najbliższa okolica)  
i Hiszpania (policia de proximidad), czy na innych kontynentach (Chiny, Rosja, 
Zimbabwe)5. Mimo że współcześnie filozofię i praktykę community policing kojarzy 
się ze światem anglosaskim (tak Stanami Zjednoczonymi, jak i Wielką Brytanią), 
początki tworzenia policji na Nowym Kontynencie charakteryzował duch opozycji 
wobec brytyjskich zwyczajów6. Już pierwsze poprawki do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, przyjęte w 1791 roku, znane jako tzw. Bill of Rights, 
zawierały (poprawka numer trzy) sprzeciw wobec nadużycia władzy, jakiego 
dopuszczali się żołnierze brytyjscy w koloniach, w czasie amerykańskiego zrywu 
niepodległościowego, tj. zagarnianie domów mieszkańców dla przymusowego 
kwaterunku. Znany antyfederalista i dyplomata w rewolucyjnej Francji, Tomasz 
Jefferson, pozyskany do współpracy dla dobra nowo powstałego państwa przez 
nieznoszącego rozłamów przeciwnika wszelkich partii politycznych, pierwszego 
prezydenta, gen. Waszyngtona, sam zabiegał o włączenie gwarancji wolności  
i praw jednostkowych do konstytucji. Chciał, żeby władza pozostała jak najbliżej 
obywatela, najlepiej w stanach, gdzie głosy mieszkańców miały szansę być 
wysłuchane. Szybko okazało się jednak, że realia życia obywateli nowego państwa 
amerykańskiego oraz wymogi skutecznej ochrony porządku i zwalczania 
przestępczości, ujednoliciły brytyjski i amerykański model działania w zakresie 
funkcjonowania policji. 

Na samym początku opisywania genezy community policing należy oddać 
słuszność wysiłkowi budowania policji oddolnie, z zaangażowaniem mieszkańców. 
W Londynie ustanowiono straże dzienne i nocne, przy czym te pierwsze złożone 
były z opłacanych posterunkowych, a drugie gromadziły mieszkańców, którzy po 
kolei winni byli pełnić nocny dyżur nad okolicą. Istniały przynajmniej dwa powody 
nieskuteczności straży nocnej. Bogatsi mieszkańcy opłacali biedniejszych, żeby ci 
za nich pełnili straże, tym samym wyłamując się z solidarnej współpracy przy 
budowie bezpiecznego sąsiedztwa. Ponadto, stróżujący w nocy, często byli 
niezdyscyplinowani, zajmowali się sobą, często urządzali rauty, tym samym nie 
pilnując bezpieczeństwa mieszkańców. Podobnie rzecz się miała w wielkich 
metropoliach amerykańskich, np. w Nowym Jorku7. Brytyjczycy ukrócili te praktyki  
w 1829 roku, na mocy reform przeprowadzonych w parlamencie przez Sir Roberta 
Peela, które powołały do życia London Metropolitan Police, czyli zorganizowane  
i odpłatne zastępy policji, już w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Co ważne, 
jedną z zasad pracy tejże policji miało być podejmowanie wysiłków, aby utrzymywać 
współpracę z mieszkańcami, tak, aby jasnym było, że jest to policja tejże lokalnej 
ludności, powołana przez nią i dla jej dobra. Stanowi to daleką, bo pochodzącą 
jeszcze sprzed połowy XIX wieku, pierwszą myśl, którą podejmie  
i rozwinie filozofia community policing. Mimo że bez jednolitego aktu ustawowego, 

                                                           
5Casey, J., Implementing Community Policing in Different Countries and Cultures, Pakistan Journal of 
Criminology, Vol. 2, No. 4, 2010, s. 55-70. 
W 2007 roku na konferencji International Police Executives Symposium in Dubai przedstawiciele tych 
krajów wskazali, że community policing stanowi rdzeń filozofii stojącej za organizowaniem działań policji. 
6Miller, L. S., Hess, K. M., Hess Orthmann, C., Community Policing. Partnership for Problem Solwing, 
wydanie 6, Cengage Learning, Nowy Jork 2010, s. 7. 
7Nieco inne były oddziały białych policjantów nadzorujące okolicę w sytuacji, gdzie głównym zagrożeniem 
miała być przewaga (w Południowej Karolinie 70% do 30%) czarnoskórych niewolników. Tu także jednak 
bogatsi opłacali biedniejszych białych, żeby za nich pełnili obowiązek stróżowania. Tamże, s. 8. 
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podobna przemiana zaszła na gruncie amerykańskim, Filadelfia w 1833 roku, stała 
się pierwszym miastem amerykańskim, które opłacało straże dzienne i nocne. Za 
nią podobną praktykę wprowadziły: Boston (1838) i Nowy Jork (1844). Ta ostatnia 
metropolia dodatkowo powołała osobę na stanowisko police chef oraz 
zrestrukturyzowała pracę policji na modłę London Metropolitan Police Peela. 
Podobne rozwiązania wprowadziły kolejno miasta, takie jak: Boston, Chicago, Nowy 
Orlean, Newark, Cincinnati, Filadelfia i Baltimore8. 

Już na tym wczesnym etapie rozwoju nowożytnej policji amerykańskiej  
i angielskiej pojawiły się okoliczności i odpowiedzi na nie, w postaci konkretnych 
praktyk policji, które warto jest przywołać, zastanawiając się nad genezą community 
policing. W Wielkiej Brytanii rewolucja przemysłowa przyniosła uprzemysłowienie, 
rozwój technologiczny, napływ mas do stolicy i bogacenie się społeczeństwa, ale 
także odsłoniła po raz pierwszy niesprawiedliwości dzikiego jeszcze wówczas, bo 
nieregulowanego lub nieumiejętnie regulowanego przez państwo wolnego rynku,  
w postaci bezrobocia i biedy. Powstały slamsy, w których generowała się 
przestępczość. Ale miejsca te „wołały” też o pomoc socjalną, zdrowotną, itp. 
Podobnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie na początku państwowości, nie istnieli 
urzędnicy socjalni, urzędy dla bezrobotnych czy kuratorzy sądowi, a policjanci nawet 
na początku XX wieku zajmowali się, oprócz kontroli przestrzegania prawa, 
dowożeniem węgla dla biednych, monitorowaniem potrzebujących, nadzorowaniem 
warunkowo zwolnionych z więzień i ich rodzin, organizowaniem miejsc zabaw czy 
boisk dla dzieci z okolicy. Nic dziwnego, że w tradycji amerykańskiej policing 
znajdujemy, jako naturalny, bliski kontakt ze społecznością lokalną. Inną 
ciekawostką, na gruncie amerykańskim, jest opór zawodowych policjantów przed 
jednolitym umundurowaniem. W Filadelfii walka o ujednolicony strój toczyła się przez 
cztery lata. W Nowym Jorku policjanci w 1856 roku przystali na umundurowanie, pod 
warunkiem jednak, że zdecyduje o nim rada dzielnicy. Tym samym w różnych 
częściach miasta można było spotkać policjantów różniących się strojem. I to 
świadczyć może o bliskich relacjach policji ze środowiskiem, któremu służyła9. 
 

Trzy ery rozwoju amerykańskiej policji 
Amerykańska nauka dzieli dzieje tamtejszej policji na trzy ery, przy czym ta 

trzecia, to community policing: era polityczna (1840-1930), era reform (1930-1980) 
oraz era community (od 1980 aż po dziś dzień). 
 

Tabela 1. Trzy epoki w dziejach amerykańskiej policji 

 
 

Era polityczna 
(1840-1930) 

Era reform (1930-
1980) 

Era społeczności 
(community) (1980 
do teraz) 

Autoryzacja Polityka i prawo Prawo i 
profesjonalizm 

Poparcie 
społeczności 
(polityczne), prawo 
i profesjonalizm 

                                                           
8Tamże, s. 5-7. 
9Tamże, s. 7-8. 
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Funkcja Szerokie usługi 
społeczne 

Kontrola 
przestępczości 

Dostarczanie 
szerokiego 
spektrum usług 

Organizacja Zdecentralizowana Scentralizowana, 
klasyczna 

Zdecentralizowan, 
siły zadaniowe, 
matryce działania 

Relacje ze 
społecznością 

Bliskie Profesjonalizm, 
relacje odległe 

Bliskie 

Taktyki i 
technologia 

Patrole piesze Patrole 
prewencyjne i 
szybka odpowiedź 
na zgłoszenia 

Patrole piesze, 
rozwiązywanie 
problemów, Public 
Relations 

Wynik działań Satysfakcja 
obywateli i 
polityków 

Kontrola 
przestępczości 

Jakość życia, 
zadowolenie 
obywateli 

Źródło: tłumaczenie włąsne za tabelą (w:) Miller, L. S., Hess, K. M., Hess 
Orthmann, C., Community Policing. Partnership for Problem Solwing, dz. cyt., s. 7. 
 

August Vollmer, szefujący policji Berkeley od 1904 do 1932 roku, uznawany jest 
za ojca amerykańskiej policji. Mimo że działał dopiero w tzw. pierwszej erze policing, 
podkreślał, że zawód policjanta to także bycie pracownikiem socjalnym (social 
worker), z głęboko odczuwaną odpowiedzialnością za losy społeczności. Jak zresztą 
odczytujemy z powyższej tabeli, funkcją policji miała być szeroko zakrojona służba 
społeczna (broad social services), a relacja ze społecznością miała być bliska 
(intimate). Działania policji miały służyć przede wszystkim zadowoleniu obywatela 
(citizem satisfaction), choć także realizacji wizji politycznych (political satisfaction), 
związanych z poprawą bezpieczeństwa i niwelowaniem przestępczości10. Jednak 
warte podkreślenia jest to, że służba policyjna w tej erze rozwoju miała być 
oddzielona od zależności politycznych. W wielu miastach traktowano policjantów 
jako przedstawicieli służby cywilnej, na przykład w Milwaukee szefa policji 
dożywotnio wybierała rada obywateli. 

Jednakże wbrew tym założeniom, jak pokazują opracowania, policja tamtego 
czasu była skorumpowana i podatna na upolitycznienie. Progressive Movement  
z lat 1890-1920 jako pierwszy apelował o jej profesjonalizację. Apel ten 
zapoczątkował w policing następną erę rozwoju11. Reforma skupiała się na 
umocnieniu i uwydatnieniu zarządzania i kontroli w strukturze tej służby, ścisłym 
określeniu zadań, tak, żeby wyeliminować obszary niezdefiniowane, które mogły być 
okazją do nadużyć. Poprawiło to skuteczność policji, polepszyło szkolenie  
i przygotowanie policjantów. Równomiernie rozłożono ilość partoli w poszczególnych 
dzielnicach. Żeby lepiej i szybciej reagować na przestępstwa, policjanci zamiast 

                                                           
10Kelling, G. L., Moore, M. H., The Evolving Strategy of Policing, Perspectives on Policing, Nr 4, 
Department of Justice, Office of Justice Programns, Waszyngton 1988, s. 2. 
http://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/114213.pdf, (pobrano 25.08.2017 r.). 
11Neild, R., Community Policing. Themes and Debates in Public Safety Reform. A Manual for civil society, 
WOLA Washington Office on Latin America, Waszyngton 2000, s. 5. 
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patroli pieszych, kontrolowali miasta samochodami. Jednak model profesjonalny, 
nazywany też biurokratycznym, stępił społeczny rys służby policjanta, utożsamiając 
działanie policyjne głównie ze zwalczaniem przestępczości. Przedstawiciela tej 
instytucji widziano odtąd raczej jako zdystansowanego wobec wspólnoty lokalnej  
i neutralnego, egzekutora prawa. Wyizolowanie, ale też heroizm policjantów, którzy 
stając w obronie porządku prawnego dla dobra zwykłych obywateli, sprzeciwiają się 
przestępczości, wyrażała formuła cienkiej, niebieskiej linii (thin blue line), akcentując 
także konieczne dla skutecznego działania oddzielenie policjanta tamtego czasu od 
community12. 
 

Presja lat 60. XX wieku 
Taki, profesjonalny model policyjny napotkał szereg wyzwań w latach 60- tych, 

kiedy amerykańskie społeczeństwo wzburzył, zmobilizował, przeciwstawił i na 
zawsze zmienił Civil Rights Movement. Wydarzenia tego okresu stanowią jedną  
z bezpośrednich przyczyn powstania community policing. Civil Rights Movement, na 
język polski tłumaczony jako Ruch na Rzecz Praw Obywatelskich, w latach 50-tych 
i 60-tych walczył, pokojowymi metodami, o zniesienie segregacji rasowej  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Równouprawnienie białychi 
czarnoskórych obywateli USA było zagwarantowane prawnie jeszcze w XIX wieku  
i to na poziomie konstytucyjnym. Poprawki XIII (1865 rok), XIV (1868 rok) i XV (1870) 
odpowiednio: znosiły niewolnictwo, uniemożliwiały pozbawienie praw obywatelskich 
ze względu na rasę oraz dawały prawa wyborcze czarnoskórym mężczyznom 
(prawa wyborcze dla kobiet to w historii USA dopiero rok 1920). W Ruchu na Rzecz 
Praw Obywatelskich chodziło o zniesienie rozdźwięku pomiędzy prawami 
gwarantowanymi konstytucyjnie oraz praktyką społeczną, tzw. segregacji rasowej, 
realizowanej zgodnie z hasłem „Odrębni, ale równi” (Separate but equal). Praktyka 
ta w zależności od dziedziny życia społecznego, uznawana była przez Sąd 
Najwyższy za konstytucyjną (wyrok z 1896, dotyczący segregacji w instytucjach 
publicznych) lub nie (wyrok z 1954 roku, uznający segregację w szkołach 
publicznych za niekonstytucyjną). Od początku XX wieku wzrastał sprzeciw 
czarnoskórych obywateli, którzy w praktyce byli rzeczywiście dyskryminowani. 
Wspomagali go ciemnoskórzy intelektualiści (Ruch Niagara, ze znamienitą postacią 
W.E.B. Du Bois). Lobbowano za niedyskryminującym prawodawstwem. Stojąc po 
drugiej stronie barykady, stany południowe broniły status quo. Nieustąpienie przez 
czarnoskórą Rosę Parks w Alabamie miejsca w autobusie białemu mężczyźnie i jej 
aresztowanie wywołało pierwsze intensywne protesty, które charyzmatyczny Martin 
Luther King umiał zagospodarować od strony ideologicznej, zalecając za Gandhim 
działania non-violence (bez użycia przemocy), podchodzące pod nieposłuszeństwo 
obywatelskie, zawsze dobrze rezonujące w społeczeństwie amerykańskim, gdyż 
leżące przecież u podstaw uniezależnienia się od Korony Brytyjskiej. Bardzo 
popularne stały się sit-ins (zasiedzenia) punktów gastronomicznych czy czytelni 
uniwersyteckich dla białych przez czarnoskórą młodzież. 

We wszystkich tych przypadkach interweniowała wyłącznie białoskóra policja. 
Często interwencje te były brutalne. Przykładem może być Birmingham i osoba 
Eugena Connora, który przewodził tamtejszej policji, straży i innym instytucjom oraz 

                                                           
12Miller, L. S., Hess, K. M., Hess Orthmann, C., Community Policing. Partnership for Problem Solwing, 
dz. cyt., s. 10. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W.E.B._Du_Bois
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służbom publicznym jako Komisarz ds. Bezpieczeństwa Publicznego, będąc 
jednocześnie zdeklarowanym przeciwnikiem Ruchu na Rzecz Praw Obywatelskich. 
Connora posądza się o to, że w 1961 roku pozwolił aktywistom Ku Klux Klanu pobić 
Freedom Riders, czyli czarnoskórych działaczy odwiedzających wszystkie miasta 
Stanów po to, by sprawdzać, jak są wdrażane prawa czarnoskórej ludności. Zanim 
interweniowali policjanci, obrażeniom ulegli nie tylko Freedom Riders, ale  
i towarzyszący wydarzeniu reporterzy. Komisarz tłumaczył się, że policjanci 
odwiedzali swoje matki w związku z przypadającym na ten dzień Dniem Matki. 
Connor był także odpowiedzialny za użycie przeciwko protestującym, często 
młodocianym, a nawet dzieciom, armatek wodnych, obsługiwanych przez strażaków 
oraz psów policyjnych, czego zdjęcia obiegły media w całych Stanach, wywołując 
wielkie poruszenie. Aresztowanie dotknęło samego Martina Luthera Kinga. 
Wówczas napisał on znane, jako moralny argument wobec dyskryminacji, Letters 
from Birmingham Jail. 

Odmiennie, Laurie Prichett, szef policji w Alabamie w Georgii przestudiował 
nauki Kinga i zalecał swoim policjantom stosować metody okupujących, to jest non-
violence. Oskarżał przy tym protestujących o zakłócanie spokoju publicznego  
i nie uznawał ich tłumaczeń, że sprzeciwiają się segregacji. W ten sposób chciał 
zapobiec podsycaniu nastrojów rewolucyjnych. Przekonał się, że młodzi chętnie dają 
się aresztować, żeby zapełnić więzienie Alabamy i uniemożliwić dalsze działania 
porządkowe i aresztowania ze strony policji. W porozumieniu z władzami więzień  
w sąsiednich miastach, najpierw zapełniał okoliczne więzienia, zanim doszedł do 
osadzania protestujących w samej Alabamie. Kiedy doszło do aresztowania Kinga, 
Prichett wiedząc, że stanie się to wydarzeniem medialnym, postarał się  
o uregulowanie jego kary w postaci zapłacenia grzywny, wbrew woli Kinga. Postawa 
Prichetta jako osoby nieugięcie stojącej na straży prawa, nie popierającej wprost ani 
poglądów segregacjonistów, ani integracjonistów, przyniosła mu szacunek samego 
Kinga i ocaliła działania policji w tym mieście od złej sławy. 

Masowość ruchu, brutalność policji, a także przedostanie się wiedzy na temat 
zamieszek za granicę (Nobel dla Kinga w 1964 roku) spowodowały, że J.F. Kennedy 
uznał segregację za problem natury moralnej. Zainicjowane przez niego w tym 
zakresie reformy doprowadziły w 1964 roku do uchwalenia Civil Rights Act, który był 
zwycięstwem Ruchu na Rzecz Praw Obywatelskich i zapoczątkował wyciszanie się 
masowych protestów. 

Warto powiedzieć jeszcze o ruchu, który wycelowany był wprost  
w policjantów. Partia Czarnych Panter (po angielsku; Black Panther Party (BPP) albo 
Black Panther Party for Self-Defense), działająca w latach 60 - tych i 70 - tych, 
gromadziła zwolenników pełni praw dla Afroamerykanów, a bezpośrednim jej celem 
była ochrona czarnoskórej ludności. Czarne Pantery tworzyły uzbrojone patrole 
obywatelskiej samoobrony (zgodne zresztą z prawem kalifornijskim, gdyż to  
w Oakland zorganizowano pierwszy z nich). W sumie utworzono podobne patrole  
w dwudziestu miastach. Niesławne wydarzenia, jak choćby krwawa strzelanina z 3 
grudnia 1969 roku, kiedy to policja skierowała w stronę Czarnych Panter aż 98 
strzałów, pozbawiając życia dwóch bojowników, podczas gdy w drugą stronę poleciał 
tylko jeden pocisk, wzmagały falę poparcia dla Ruchu na Rzecz Praw Obywatelskich 
oraz sprzeciw wobec działań służb państwowych (policja po latach wypłaciła w tej 
sprawie duże odszkodowania). Okazało się bowiem, że nie tylko policja działała – 
jak uważano – opresyjnie, ale też FBI używało prowokacji, by rozsadzić wewnętrznie 
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Partię Czarnych Panter oraz odwrócić od nich sympatię społeczeństwa, posuwając 
się choćby do wywoływania konfliktów między Czarnymi Panterami a lokalnymi 
gangami. 
 

W kierunku nowej reformy 
Poza kontrowersjami dotyczącymi działania policji w czasie różnorakich 

protestów w dobie Civil Rights Movement, w latach 60-tych stało się także jasnym, 
że biurokratyczny model policji nie zapobiega narastającej przestępczości. Policja 
była odgrodzona od wspólnot lokalnych poprzez wyposażone w nowoczesny sprzęt 
samochody. Wzrastały ponadto napięcia między policją, a mieszkańcami dzielnic 
należących do mniejszości narodowych. Tutaj również pojawiły się oskarżenia  
o dyskryminację i nadużycia władzy, rujnując współpracę policji ze środowiskiem 
lokalnym, tak cenną z punku widzenia zwalczania przestępczości. W takich 
dzielnicach narastał strach przed przestępczością, podchodzącą pod progi domów. 
W latach 70 - tych problemem była narastająca liczba imigrantów napływających do 
Stanów Zjednoczonych, włączenie w tkankę społeczną psychicznie chorych na 
mocy ustawy o dezinstytucjonalizacji pacjentów psychiatrycznych oraz powrót do 
kraju weteranów wojny wietnamskiej, których trudności z readaptacją powodowały 
problemy natury socjalnej i kryminalnej13. Paradoksalnie, właśnie afroamerykańscy 
liderzy, którzy niedawno ścierali się z policją w czasach protestów przeciw segregacji 
rasowej, w momencie kiedy doszli do władzy w samorządach, wnieśli hasło reformy 
policji, skierowanej zarówno przeciw jej nadużyciom, jak i przeciw rosnącej 
przestępczości, dotykającej także dzielnic zamieszkałych przez ludność 
czarnoskórą. Sama policja przyjęła to z aprobatą, gdyż i w jej wewnętrznych 
strukturach dyskutowano szeroko o braku efektywności czy wręcz kontr-
efektywności działań policyjnych, które jeszcze bardziej nasilały podziały i strach  
w lokalnych społecznościach. Czarnoskórzy oficjele jako piersi sugerowali coś na 
kształt community policing, starając się budować sympatię dla tej idei w kręgach 
policyjnych, najpierw poprzez rekrutowanie na stanowiska police chiefs osób 
przychylnych ich projektowi14. Podjęciu community policing sprzyjała także reforma 
prawodawstwa, tak na szczeblu federalnym, jak i lokalnym, postulująca 
podwyższenie karalności za niektóre przestępstwa, niepokojące wówczas 
społeczności lokalne, np. przestępstwa narkotykowe. 

We wczesnym okresie zwalczania nadużyć policji znacząca była rola 
sądownictwa, które pomogło ostatecznie zmienić jej filozofię działania  
i przekierować na współczesne tory community policing. Sądy amerykańskie  
w swoich wyrokach, głównie w latach 60-tych, miały duży wpływ na ograniczenie 
uprawnień policji. W 1961 roku, w sprawie Mapp v. Ohio, reguła dotycząca 
prawomocnego pochodzenia dowodów wykorzystanych w sprawie przed sądem 
(angielskie exclusionary rule) z 1914 roku została rozciągnięta na wszystkie sądy  
w państwie. W 1963 roku, wyrokiem w sprawie Gideon v. Wainwright, Sąd Najwyższy 
orzekł, że w procesie o pogwałcenie XIV poprawki, dotyczącej praw obywatelskich, 
państwo musi zapewnić adwokata ubogim obywatelom. W 1964 roku, w sprawie 
Escobedo v. Illinois, Sąd Najwyższy unieważnił zeznania przesłuchiwanych, jeśli 

                                                           
13Tamże, s. 14. 
14Neild, R., Community Policing. Themes and Debates in Public Safety Reform. A Manual for civil society, 
dz. cyt., s. 5. 
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wcześniej nie zostali oni poinformowani o swoim prawie do adwokata. W 1966 roku 
prawo do obecności adwokata, nawet jeśli miał być opłacany z publicznych 
pieniędzy, zostało ponownie orzeczone w bardzo znanym wyroku Miranda v. 
Arizona. Wyrok ten, ponadto, wymienił cztery prawa, o których musi być 
poinformowany zatrzymany przed rozpoczęciem przesłuchania, jeśli zeznania mają 
być legalne: prawo do odmowy składania zeznań, prawo policji do wykorzystania 
zeznań w sądzie, prawa podejrzanego do bycia przesłuchiwanym w obecności 
adwokata, prawo do adwokata z urzędu. Sądownictwo amerykańskie tego okresu 
nie tylko ograniczało kompetencje policji. W 1968 roku, w sprawie Terry v. Ohio, 
wyrok dawał policjantowi prawo do zatrzymania osoby i przepytania na okoliczność 
podejrzanego zachowania, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba ta 
posiada broń, policjant mógł także ją przeszukać. Mimo że w większości te prawa 
zdają się być na początku XXI wieku ewidentne, nie były takimi w latach 60-tych, 
kiedy kwestia uświadomienia praw obywatelskich w społeczeństwie amerykańskim 
była dopiero pierwszy raz przedmiotem szerokiej, zakończonej sukcesem kampanii 
społecznej. Ludzie Civil Rights Movement byli gotowi dochodzić swych praw 
obywatelskich aż po Sąd Najwyższy, tym samym doprowadzając do ustanowienia 
nowych standardów pracy policji15. 

Inną jeszcze przyczyną, leżącą u podstaw community policing, był zwrot  
w kierunku efektywności wydatkowania publicznych pieniędzy, redukcji roli państwa, 
decentralizacji i prywatyzacji oraz traktowania usługi zapewnienia bezpieczeństwa 
klientom – obywatelom w optyce rynkowej, dokonany w latach 80-tych. Policja miała 
stać się efektywna i responsywna, jako struktura miała pracować lepiej za mniej, 
zarządzać sobą jak firmą, słuchać i zasięgać opinii klientów, w celu polepszenia 
oferowanej usługi. Model biurokratyczny okazał się bardzo drogi, a jedynym 
rozwiązaniem, które oferował w związku ze wzrostem przestępczości, było dalsze 
dokupowanie drogiego sprzętu i zatrudnianie większej ilości policjantów. Community 
policing oferowało zaś spojrzenie z perspektywy klienta oraz dawało szansę 
monitorowania problemów, zanim przerodzą się w przestępstwa, współpracując przy 
tym ze społecznościami i innymi służbami czy instytucjami. Oczywiste było, że takie 
policing pozwoli zaoszczędzić16. 

Zanim pomyślano o współpracy z lokalnym środowiskiem, należało zmienić 
image policji w obywatelskich oczach, gdyż po zdarzeniach lat 60 - tych policjanci 
byli w stanie wojny ze społeczeństwem, któremu mieli służyć. Większość 
Amerykanów, relacjonując wydarzenia, określało policjantów wulgaryzmami („pigs”), 
demonstrując jawną wrogość wobec służb, których powinnością miało być 
zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania prawa. Zmiany w tym zakresie 
zaproponowały organizacje policyjne. Trzeba bowiem powiedzieć, że zwierzchnicy 
policji mieli do czynienia, także z wewnętrzną presją w organizacji policyjnej – sami 
policjanci domagali się zmian17, co też świadczy o zdrowym rdzeniu przedstawicieli 
tej służby, owocującym niezgodą na konfrontację ze społeczeństwem. Ponadto sami 
policjanci stwierdzali, że w tym modelu policji niemożliwym jest doprowadzić do 

                                                           
15Tamże, s. 13-14. 
16Tamże, s. 6. 
17Goldstein, Herman, Policing a Free Society, University of Wisconsin Law School, Madison, Wisconsin 
1990, s. 4. 
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obniżenia przestępczości, gdyż nie jest on dłużej skuteczny18. Coś musiało się 
zmienić w samej policji. Pierwsze inicjatywny zainicjowane zostały przez Police 
Foundation, Police Executive Research Forum, National Organizations of Black Law 
Enforcement Executives, Urban Scheriff’s Group of the National Scheriff’s 
Association oraz International Association of the Chiefs of Police19. Organizacje te 
przeprowadziły znaczną część badań, które stały się podstawą nowej ewaluacji 
działania policji w Stanach Zjednoczonych. 

Zmiany wymagało także społeczeństwo. Literatura przedmiotu przywołuje 
sugestywne przykłady, jak zachowywali się Amerykanie w wielkich miastach jako 
świadkowie przestępstw. W 1964 roku w Nowym Jorku miał miejsce napad oraz 
brutalne morderstwo przez ciosy nożem i pobicie kobiety o nazwisku Kitty 
Genovese. Wydarzyło się to w jej własnym mieszkaniu. Trzydzieści osiem osób  
z sąsiedztwa, odpytywanych ex post przez dziennikarza The New Jork Times 
przyznało, że słyszało krzyki dobiegające z mieszkania Genovese, które rozchodziły 
się po okolicy przez około godzinę, jednak żadna z tych osób nie wezwała policji. 
Tłumaczyli się bardzo podobnie, mianowicie niechęcią do bycia zamieszanym czy 
wciągniętym w sprawę czy śledztwo, ponieważ nie znali albo nie ufali lokalnym 
policjantom20. Pokazało to dramatyczny brak zaufania, szczególnie w wielkich 
miastach, do służby policyjnej, zadziwiającą wręcz niechęć do współpracy, a tym 
samym pilną potrzebę reedukacji społeczeństwa w tym zakresie, która, by być 
skuteczną, musiała iść równolegle do ważniejszej jeszcze zmiany filozofii działania 
policji. W rzeczy samej, kiedy przeprowadzono, niżej opisane, pierwsze 
eksperymenty, prowadzące do zdefiniowania community policing, jednym  
z pozytywnych rezultatów, motywujących do dalszej pracy nad koncepcją, była 
obserwacja, że zwykli ludzie przełamują strach i zaczynają otwierać się ze swoją 
wiedzą przed odwiedzającymi ich policjantami21. 
 

Streszczenie 
Artykuł omawia genezę community policing, anglo-saskiej strategii policyjnej, 

począwszy od formowania brytyjskiej i amerykańskiej policji, poprzez reformę R. 
Peela, trzy ery rozwoju policji amerykańskiej, aż po kryzys sprofesjonalizowanego 
modelu policji w latach walki z segregacją rasową w USA. Pod koniec lat 60.  
i w latach 70. skumulowało się wiele czynników, które umożliwiły przejście do „ery 
community”. 

Słowa kluczowe: community policing, geneza, USA 
 

Summary 
The paper presents the history of Anglo-Saxon strategy of policing called 

community policing from its roots in very first British and American police 
organisation, sir Rober Peel’s reform, three eras of policing in the USA to the crisis 
of professional police in the 60s. After years of Civil Rights Movement many causes 

                                                           
18Kelling, George L., Coles, Catherine M., Fixing Broken Windows: Restoring Order And Reducing Crime 
In Our Communities, Simon & Schuster, Nowy Jork 1997, s. 70. 
19Miller, Linda S., Hess, Kären M., Hess Orthmann, Christine, Community Policing. Partnership for 
Problem Solwing, dz. cyt., s. 12. 
20Trojanowicz, Robert C., Bocqueroux, Bonnie, Community Policing: How to Get Started, wydanie 2, 
Anderson Publishing Company, Cincinnati 1998, s. 2. 
21Tamże, s. 4. 
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came together and the era of community slowly started to prevail. 
Key words: community policing, history, USA 
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Adam PROKOPCZYK 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
Wydział Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji 
Zakład Sportów i Edukacji Obronnej" 
 

PRYWATNE FIRMY MILITARNE – SZANSE I ZAGROŻENIA 
 
 

Wstęp 
Rozpatrując wykorzystanie konkretnych sposobów działania konieczne jest 

wykonanie bilansu potencjalnych zysków i zagrożeń związanych z wdrożeniem 
określonych rozwiązań. W trzecim artykule z serii dotyczącej Private Military 
Companies (PMC’s/PMF’s1) autor dokonuje subiektywnego bilansu opartego na 
wskazaniu przez niego potencjalnych szans (zysków) i zagrożeń (strat) dla 
bezpieczeństwa narodowego państwa (sensu largo), płynących z korzystania 
z usług prywatnych korporacji militarnych. Podstawę rozważań stanowić będą 
uwarunkowania normatywne funkcjonowania tego typu podmiotów oraz definicja 
ujmującą prywatne firmy wojskowe jako „prywatne i hierarchicznie zorganizowane 
przedsiębiorstwa w postaci ponadnarodowej, powstałe i działające w granicach, 
odpowiedniego terytorialnie do siedziby firmy, państwa. Firmy realizujące na 
podstawie kontraktu, bezpośrednie lub pośrednie działania o charakterze 
militarnym, których głównym celem jest osiągnięcie zysku z prowadzonej 
działalności”.2 

Poniższe przemyślenia wynikają z analizy i syntezy materiałów naukowych  
i informacji pochodzących ze źródeł informacyjnych oraz uwarunkowań dotyczących 
działalności Private Military Firm’s. Daje to możliwość umiejscowienia 
poszczególnych szans i zagrożeń w sytuacjach rzeczywistych. W ostatniej części 
artykułu przedstawione są wnioski i rekomendacje, mogące być podstawą do 
tworzenia i wdrażania przez państwa, programów ochronnych przed potencjalnymi 
stratami wynikającymi się z korzystania z usług PMF’s. 

 
Szanse wykorzystania PMC’s 
Szanse to niezależne od woli podmiotu okoliczności (zjawiska i procesy 

w środowisku bezpieczeństwa) sprzyjające realizacji jego interesów oraz osiąganiu 
celów.3 Upraszczając można powiedzieć, że szanse to potencjalne zyski 
w dziedzinie bezpieczeństwa generowane niezależnie od woli podmiotu, którego 
one dotyczą. Wraz ze wzrostem powiązań międzypodmiotowych na arenie 
bezpieczeństwa szanse pojawiają coraz częściej, jednak przeważnie mają one 
charakter krótkotrwały. Sprawność ich wykorzystywania odgrywa coraz większą rolę 
w nieustannie trwającym procesie zapewniania i umacniania bezpieczeństwa 
narodowego.  

                                                           
1W literaturze anglojęzycznej zamiennie występują terminy Private Military Companies, Private Military 
Corporations, Private Military Firms, które znaczeniowo rozumiane są tożsamo. 
2A. Prokopczyk, Prywatne firmy militarne w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym (w:) 
„Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2018, nr 1 (38), s. 124. 
3S. Koziej, Bezpieczeństwo, istota, podstawowe kryteria i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo 
Narodowe, 2011 / 18, s. 28. 
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Pierwszą szansą, jaką autor upatruje w zaangażowaniu PMC’s, jest 
minimalizacja strat żołnierzy sił zbrojnych danego państwa. Działania militarne wiążą 
się od zawsze z niebezpieczeństwem, zagrożeniami mienia oraz zdrowia i życia 
ludzkiego. W interesie każdego państwa jest chronić swoich obywateli oraz 
minimalizować własne potencjalne straty. Zatrudnienie prywatnych korporacji 
i wykorzystanie ich w działaniach operacyjnych skutkować będzie potencjalnym 
zmniejszeniem strat pośród żołnierzy sił zbrojnych. Ponadto żołnierzom przysługuje 
specjalna ochrona ubezpieczeniowa i szereg świadczeń takich jak: wyższe 
odszkodowanie za śmierć czy uszczerbek na zdrowiu podczas pełnienia 
obowiązków służbowych, wyższa renta wojskowa, pogrzeb z honorami na koszt 
państwa, dodatkowe świadczenia socjalne na rzecz rodziny zmarłego bądź 
poszkodowanego w działaniach zbrojnych, prawo do szybszego odejścia na 
emeryturę czy podwyższony procent wypłacanej emerytury. Jako, że dla 
kontraktorów to korporacja, a nie państwo zlecające pełni rolę pracodawcy, to nie 
otrzymują oni świadczeń tego typu, a kwestie wynagrodzenia i ubezpieczenia 
wynikają z zawartego z nimi kontraktu przez firmy. Nawet jeśli sytuacyjne koszty 
zatrudnienia prywatnej firmy wojskowej niewiele przekraczają szacowane koszty 
użycia rodzimych sił zbrojnych, w procesie długofalowym mogą okazać się 
rozwiązaniem ekonomiczniejszym. 

Dobrym przykładem zmniejszenia strat osobowych są wydarzenia z 31 marca 
2004 roku, dziejące się w irakijskiej wiosce – Faludży.4 Konwój ciężarówek ze 
sprzętem kuchennym z bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych eskortowało 
4 pracowników prywatnej firmy wojskowej. Myśląc, że konwojowani są irakijscy 
rebelianci zastawiono zasadzkę, w którą wpadł konwój. Ochraniający kontraktorzy 
zostali zastrzeleni, a ich ciała sponiewierane i zbezczeszczone przez tłum.5 Gdyby 
USA nie zatrudniły prywatnej firmy wojskowej do realizacji tego zadania, na miejscu 
kontraktorów byliby żołnierze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i to one 
poniosłyby wyżej wymienione koszty. Tak świadczenia odszkodowawcze rodziny 
zabitych mogły rościć (i rościły) od firmy, która ich zatrudniała. 

W zależności od zawartego pomiędzy państwem zatrudniającym a firmą 
zatrudnianą kontraktu, korporacja ma możliwość zatrudnienia personelu według 
swoich, bądź częściowo narzuconych kryteriów. Umowy pomiędzy nimi nigdy nie są 
jawne dla przeciętnego obywatela, jednak czymś niespotykanym byłoby, aby 
państwo zezwoliło na pełną dowolność w zakresie zatrudnienia osób. Forma, 
warunki zatrudnienia oraz przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego pracowników 
leży jednak po stronie firmy zatrudniającej. Co za tym idzie podmiot zlecający nie 
ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji (personel, miejsce 
i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji). Również wydatki leżące po 
stronie podmiotu zatrudniającego związane z wyszkoleniem i wyposażeniem osób 
wykonujących dane zadanie zostają przeniesione na usługodawcę. To korporacja 
powinna zapewnić odpowiednio wykwalifikowanych oraz wyposażonych 

                                                           
4L. Walotek- Scheidegger, Psy wojny – powrót najemników (w:) http://sledczy.focus.pl/afery-
kryminalne/psy-wojny-powrot-najemnikow-54, (pobrano 28.03.2017 r.). 
5BBC, wit, Rodziny najemników z Iraku osiągnęły ugodę z Blackwater (w:) 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/513208,Rodziny-najemnikow-z-Iraku-osiagnely-ugode-z-
Blackwater, (pobrano 28.03.2017 r.). 
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pracowników (chyba, że inaczej wynika z kontraktu, np. pracownicy mają odbyć 
obowiązkowe dodatkowe przeszkolenie u usługobiorcy). 

PMF’s mogą zostać wykorzystane nie tylko dla celów bezpośredniego działania 
na terytorium innego państwa w operacjach zbrojnych, misjach stabilizacyjnych czy 
pokojowych. Mogą być angażowane do ochrony osób, miejsc czy transportów. 
Szczególnie dotyczy to transportów spółek państwowych działających na rynku 
międzynarodowym. W razie napadu, bądź uprowadzenia transportu to państwo 
będzie odpowiadać za bezpieczeństwo osób będących pod kontrolą napastnika. Aby 
zapobiegać takim sytuacjom można zatrudnić podmioty prywatne świadczące usługi 
ochroniarskie. Firmy ochroniarskie jednak w większości nie są tak wyszkolone, 
wyposażone i nie mają takiego doświadczenia jak pracownicy PMC’s. Zatrudnienie 
do ochrony prywatnych firm militarnych zwiększa koszty, jednak daje większe 
prawdopodobieństwo odparcia ataku, a dzięki temu możliwość zrealizowania 
transportu, bądź bezpiecznego powrotu do miejsca bazowego. Problem ten jest 
szczególnie zauważalny przy okazji transportów drogą morską. W razie ataku na 
konwój tego typu, wykonanie niekonfrontacynej taktyki jest bardzo trudne, gdyż 
napastnicy (np. piraci), przeważnie mają szybciej poruszające się jednostki 
pływające, których wczesne rozpoznanie i przeciwdziałanie atakowi morskiemu 
będzie wręcz niemożliwe, a sprzęt i taktyka przez nich stosowana uniemożliwia 
skuteczną ucieczkę.6 Czas zanim pojawią się siły wsparcia często jest zbyt długi, 
a jedyną możliwością, aby nie stracić statku wraz z załogą i ładunkiem jest zbrojne 
odparcie ataku. W takich sytuacjach wyszkoleni i uzbrojeni, często mający 
doświadczenie bojowe kontraktorzy zdecydowanie lepiej poradzą sobie niż kilku 
pracowników ochrony.  

Wcielenia kontraktorów do służby w strukturach militarnych po zakończeniu 
kontraktu na rzecz państwa zatrudniającego to kolejna szansa jaką upatruje się 
w korzystaniu z usług PMC’s. Można im zaproponować wstąpienie do zasadniczej 
służby wojskowej bądź jako cywila na etat. Takie rozwiązanie może okazać się 
korzystne dla obu stron. Kontraktor może otrzymać miejsce zatrudnienia 
w dziedzinie, w której się specjalizuje. Nie musi szukać, czekać i być zdanym na 
zapotrzebowanie rynku na tego typu usługi, a pracę otrzymać w miejscu, które już 
zna co zmniejsza trudności adaptacyjne. Natomiast państwo możne pozyskać 
przeszkolonego, sprawdzonego i doświadczonego specjalistę w danej dziedzinie. 
Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza koszty przeszkolenia, gdyż 
taki pracownik jest już wyszkolony, a ewentualne wydatki wiązać się będą 
z dostosowaniem do nowych obowiązków, bądź wymagań administracyjnych. 
Przyrównać to można do sytuacji, w której funkcjonariusz jednej formacji zmienia 
służbę i przenosi się do innej, co wymaga przystosowania do pracy na konkretnym 
stanowisku pracy (choć ze względu na doświadczenie niejednokrotnie kontraktorzy 
wymagają jedynie niewielkiego przeszkolenia). Oczywiste jest, że nie wszyscy będą 
mieli możliwość znalezienia zatrudnienia w strukturach systemu militarnego, gdyż to 
do państwa należałaby selekcja, tych którzy najlepiej nadają się do pełnienia 
obowiązków, co do których występuje deficyt zatrudnienia, bądź niedobór 
wykwalifikowanej kadry. Znając deficyty kadrowe proces selekcyjny byłby 
uproszczony i można byłoby go zacząć od początku wykonywania zadań jako 

                                                           
6K. Kubiak, Piractwo i terroryzm morski. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Dolnośląska Szkoła Wyższej Edukacji, Wrocław, 2006, s.23-24. 
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pracownika prywatnej firmy zatrudnionej przez państwo (nie informując o tym 
potencjalnych kandydatów). Sposób, miejsce i czas byłby nieznany dla 
obserwowanego, co jeszcze bardziej podnosiłby kompleksowość i trafność selekcji. 
Konfrontacja z opinią przełożonych i poddanie ewentualnym dodatkowym próbom 
stanowiłoby przenikliwy obraz potencjalnego kandydata. Po przejściu selekcji 
można by zaproponować wcielenie do zasadniczej służby wojskowej lub przyjęcie 
na etat cywilny (co jest korzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia państwa, 
gdyż nie generuje tylu koszów). Pracownicy mogliby służyć w działaniach 
militarnych, administracyjnych, bądź pełnić rolę szkoleniowców wzbogacając swoją 
wiedzą i doświadczeniem proces szkolenia adeptów sztuki wojskowej. 

Częstsze angażowanie firm wojskowych może nieść za sobą również 
pośrednią korzyść dla kraju, w którym dana firma jest zarejestrowana. Są to wpływy 
do budżetu państwowego z tytułu podatku. Ilość środków zależałaby naturalnie od 
kraju w jakim jest firma zarejestrowana i ustalonej wartości podatku jakie związane 
są z prowadzeniem tego typu działalności gospodarczej. W  sytuacji, w której to 
państwo byłoby zleceniodawcą, pieniądz który zostałby wydany na zatrudnienie 
danej firmy w pewnym procencie wracałby do budżetu państwowego (zakładając, że 
w drodze przetargu wygrałaby firma zarejestrowana na terenie kraju 
zatrudniającego). W razie przystąpienia do przetargu firm zagranicznych i krajowych 
można by zastosować pewne ulgi (np. zwolnienia z podatków, bądź 
uprzywilejowaną drogę przetargową), tak aby nie dopuszczać do przepływu 
pieniędzy budżetowych do innego kraju.  

Możliwość wprowadzenia zasad rynkowych w zakresie działalności PMC’s 
może przynieść dla państw wymierne korzyści, jak również zagrożenia (o których 
rozważania zawarte są w dalszej części). Rynek jest areną, na której na równych 
zasadach mogą rywalizować podmioty chcące podjąć się realizacji danego zadania. 
Wybór komu powierzyć realizację zadania, które finansowane byłoby z pieniędzy 
publicznych musi być rozstrzygnięte w formie otwartego przetargu, którego wyniki 
są dostępne publicznie. To minimalizuje możliwości ewentualnego matactwa przy 
wyłanianiu zwycięzcy. Powszechna dostępność związana jest z rywalizacją 
pomiędzy podmiotami prywatno - gospodarczymi ubiegającymi się o dany angaż. 
Przejawem tej rywalizacji jest chęć przedstawienia jak najlepszej oferty. To może 
powodować pozytywne dla państwa skutki w kluczowych kategoriach: koszty, 
oferowane gwaranty, poziom i zakres świadczonych usług. Co istotne i kluczowe, 
aby tego typu strategia przyniosła skutki przetargi nie mogą być rozstrzygane tylko 
w jednej z powyższych kategorii (najczęściej kosztów realizacji zadania). 
Rozstrzyganie przetargów powinno przejawiać się holistycznym i racjonalnym 
podejściem do sprawy obejmującym wszystkie wspomniane kategorie, dopiero 
wtedy państwo będzie posiadało gwarant osiągnięcia korzyści. 

Z powyżej przedstawionego wynika, że zyski wynikające z wykorzystania 
szans, jakie może osiągnąć państwo (jak i podmiot prywatny) zatrudniając PMF’s 
mogą znacząco wpłynąć na stan jego bezpieczeństwa (sensu largo). Niemniej 
jednak należy pamiętać, że wszystkie działania mogą nieść za sobą potencjalne 
niebezpieczeństwa, związane z ich podjęciem. Wiąże się to również z anga-
żowaniem organizacji typu PMC’s do działań państwowych. 
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Zagrożenia w usługach PMF’S 
Zagrożenia od najdawniejszych czasów były motywami kształtującymi 

poczynania w strefie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach (od jednostkowego 
do międzynarodowego). To najbardziej klasyczny czynnik środowiska 
bezpieczeństwa. Zagrożenie jest pojęciem funkcjonującym w sferze przekonań 
danego podmiotu. Oznacza pewien stan świadomości spowodowany oceną 
pewnych zjawisk jako niekorzystne lub niebezpieczne w punktu widzenia interesów 
podmiotu. Zagrożenia wywierają znaczący wpływ na decyzje i poczynania 
podejmowane przez organy odpowiedzialne za ich eliminowanie, czyli organy 
odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa.7 Konieczne jest jednak mieć na 
uwadze, że zagrożenia nie są równoznaczne ze stanem faktycznym, a jedynie 
zdarzeniami, jakie mogą wystąpić. 

Pierwsze i najpoważniejsze dla państwa zagrożenie, wynika z nieuregulowanej 
jednoznacznie sytuacji prawnej odnoszącej się do działalności PMC’s. W  razie 
dopuszczenia się przez kontraktora aktu bezprawnego podczas pełnienia zadań na 
zlecenie podmiotu reprezentującego aparat państwowy, to właśnie państwo ponosi 
odpowiedzialność. Oczywistym jest, że sam popełniający przewinienie zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej, w myśl prawa miejscowego i/lub 
krajowego (w zależności od uwarunkowań organizacyjno-prawnych), jednak 
potencjalne konsekwencje jakie mogą dosięgnąć państwo są dużo poważniejsze. 
Niezależnie czy prywatna organizacja militarna będzie funkcjonowała jako integralna 
część sił zbrojnych, jednostka posiadająca legitymację do sprawowania pewnych 
elementów władzy rządowej czy jako korporacja zatrudniona, którą z danym 
państwem łączy jedynie umowa na wykonywanie pewnych usług i podległość 
kontrolna, to czyn bezprawny popełniony przez jej pracowników utożsamiany będzie 
z działaniami państwa.8 Akty te oddziaływać będą na miejsce i pozycję państwa na 
arenie międzynarodowej oraz na uwarunkowania sojusznicze, partnerskie czy 
dyplomatyczne. Wpływ jaki zostanie wywarty na te sfery zależy od wielu, ocenianych 
przeważnie subiektywnie, czynników. Najważniejsze z nich to interpretacja czynu 
przez stronę pokrzywdzoną (intencjonalne czy incydentalne), oczekiwania 
odszkodowawcze, aktualne stosunki państw, otoka dokonanego czynu oraz wpływ 
i ocena czynu przez środowisko międzynarodowe. Jeśli zdarzenie zostanie uznane 
jako intencjonalne, odszkodowanie za niewspółmierne, okoliczności i ocena 
dokonania czynu jako niejasna i negatywna (potępiona) w opinii środowiska 
międzynarodowego może spowodować negatywne skutki dla międzypaństwowej 
dyplomacji (pogorszenie, bądź zerwanie stosunków dyplomatycznych). Ponadto 
może powodować konsekwencje określone przez środowisko międzynarodowe, 
w postaci ograniczeń (np. embargo na określone dobra), zakazów (np. prowadzenia 
pewnych działań), bądź nakazów (np. do większego zadośćuczynienia). 

Większe koszty niż przy wykorzystaniu wojsk regularnych w działaniach 
militarnych to kolejne, zdaniem autora zagrożenie. Najłatwiejszym przykładem na 
przewyższanie kosztów z tytułu angażowania korporacji militarnych jest poziom 

                                                           
7E. Kołodziński, Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski 
w Olsztynie, s. 1 (w:) http://www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf, (pobrano 8.11.2016 r.) 
8A. Prokopczyk, Prywatne organizacje militarne – Normatywne uwarunkowania funkcjonowania  
w prawie międzynarodowym (w:) „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2018, 
nr 3 (40).  
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średniego wynagrodzenia wypłacany firmom, za jeden dzień pracy jednego 
kontraktora, a średnią płacę żołnierza armii amerykańskiej, w stopniu sierżanta. 
Według szacunków J. Stiglitza i L. Bilmesa prywatnym firmom wojskowym w Iraku, 
w 2007 roku, wypłacano 1222 dolary, a sierżantom 140-190 dolarów, co daje w skali 
roku prawie 400 tysięcy dolarów przewyższenia (445 tys. dolarów – PMC’s, przy 
51,1 – 69,3 tys. dolarów – sierżant armii amerykańskiej). Koniecznie należy 
zaznaczyć jednak, że świadczenie na rzecz rodzimego żołnierza nie kończy się, jak 
w przypadku świadczenia za usługę PMF’s tylko na opłacie za nią. Żołnierzowi 
przysługuje opieka zdrowotna, transporty, emerytura, dodatki i inne świadczenia 
związane ze służbą, co znacznie podnosi jednak koszty angażowania przez państwa 
własnych żołnierzy.9 Fakt zawarcia umowy o świadczenie usług na rzecz państwa 
przez PMC’s należy dodatkowo zanalizować pod kątem zawartych w kontrakcie 
klauzul i odpowiedzialności finansowej stron. Jako, że odpowiedzialność, w tym 
również materialną ponosi państwo, konieczne jest ustalenie w klauzulach stopnia 
odpowiedzialności, nie objętej prawem karnym danego kraju. Aby państwo nie 
ponosiło nadmiernych kosztów konieczne jest ustalenie stopnia odpowiedzialności 
materialnej usługodawcy. Inaczej koszty jakie będzie musiało ponieść państwo 
mogą sięgnąć olbrzymich kwot, związanych z dodatkowymi wydatkami, chociażby 
na naprawę zużytego sprzętu. Wszystkie te koszty poniesione zostaną ze Skarbu 
Państwa, który jest elementem składowym bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa. Zachwianie budżetu ciągnie za sobą skutki praktycznie we wszystkich 
wymiarach bezpieczeństwa krajowego, co może prowadzić do obniżenia 
wiarygodności i pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Zapobiec takim 
sytuacjom mogą ubezpieczenia, które firmy podejmujące się świadczenia tego typu 
usług musiałyby posiadać, tak aby nie doszło do sytuacji, w której nierentowna firma 
nie ma możliwości naprawienia szkody na rzecz Skarbu Państwa. Warto jednak 
zauważyć, że możliwe jest osiągnięcie konsensusu pomiędzy zagrożeniem i opisaną 
wcześniej korzyścią związaną bezpośrednio ze sprawami finansowymi. Sprowadza 
się to do prostego powierzchownie podpisania odpowiedniego kontraktu, co 
w rzeczywistości, ze względu na wieloaspektowość działań nie jest już prostym 
zadaniem. Co za tym idzie, sformułowanie kontraktu zapewniającego ochronę 
państwu zlecającemu wymagać będzie doświadczenia zarówno legislacyjno-
organizacyjnego w aspekcie krajowym i międzynarodowym, jak i specyfice pracy 
tego typu firm. Pozwala to wysunąć hipotezę, że pierwsze podpisywane kontrakty 
mogą być niekompletne i nie w pełni komplementarne z interesami państwa, więc 
jeśli będą takowe podpisywane winny pełnić formę doświadczalną o ograniczonym 
wymiarze finansowym, terytorialnym, usługowym, jak i zakresie operacyjnym. 

Niezależnie od dziedziny i przedmiotu przetargu regularnie pojawiającym się 
zagrożeniem jest mataczenie przy jego organizacji. W każdym roku docierają 
informacje o nieprawidłowościach w zakresie ogłaszania, oceniania złożonych 
wniosków pod kątem wymogów formalnych oraz samego rozstrzygania konkursów, 
na realizację zadań z różnych dziedzin. Jednym z dających obraz tego typu 
problemu jest przygotowany przez PwC i Ecorys, przy wsparciu Uniwersytetu 
w Utrechcie raport dla Komisji Europejskiej zatytułowany „Identyfikowanie  

                                                           
9A. Piński, Rynkowe gry wojenne (w:) https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/rynkowe-gry-
wojenne/, (pobrano 28.03.2017 r.). 
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i ograniczanie korupcji w zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej.”10 
Analizując go w ujęciu skali korupcji w zamówieniach publicznych, można 
wnioskować, że obawy o pojawienie się nieprawidłowości mogą rosnąć 
proporcjonalnie do ewentualnych korzyści niesionych w razie wygrania konkursu. 
Mając na uwadze wielkość przetargów i środków materialnych dotyczących branży 
militarnej można, per analogam mieć uzasadnione obawy z możliwościami 
występowania braku rzetelności w procesie ich rozstrzygania. Próby „ustawiania” 
przetargów najczęściej wiążą się ze znalezieniem osoby decyzyjnej, na której 
działania firma będzie wpływać, dzięki czemu dopasowane zostaną wymogi do 
konkretnego zleceniobiorcy. Taki zabieg jest dość prosty. Wystarczy dobrać 
wymagania, których spełnienie jest konieczne do formalnego zaakceptowania 
oferty, tak aby konkretny oferent je spełniał (specjalne kwalifikacje, wymagania 
dotyczące konkretnego sprzętu, specjalistyczne doświadczenie itp.).11 Jeśli mimo 
wszystko poza „swoim” kandydatem znajdą się firmy, które są w stanie 
zagwarantować wypełnienie wymogów formalnych, można złamać klauzulę tajności 
złożonej oferty i ujawnić „swojemu” kandydatowi warunki kontroferenta, aby można 
było złożyć ofertę korzystniejszą i wygrać przetarg. W razie ustawienia i wygrania 
konkursu na realizację danego zadania militarnego przez korporację poszukującą 
tylko zysku, może dojść do sytuacji, w której na miejscu działań pojawią się słabo, 
bądź w ogóle nieprzygotowani do tego ludzie, słabo wyposażeni w sprzęt 
i technologię, bez odpowiednio przeszkolonej kadry kierowniczej, ze słabą wiedzą 
operacyjną i taktyczną. Wszystko to determinuje jakość realizowanego działania, 
która będąc na niskim poziomie może rzutować poważnymi stratami, np. utratą 
szczególnie ważnego mienia w przypadku zadania ochrony punktów strategicznych. 
Możliwe jest zminimalizowanie ryzyka związanego z matactwami poprzez 
wieloetapowe i złożone z różnych osób komisje rozstrzygające przetargi, jednak 
generuje to dodatkowe zadania administracyjno-proceduralne, a co za tym idzie 
dodatkowe koszty. 

W przypadku zatrudnienia PMF’s to w ich kompetencjach leży również 
przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego. Państwo nie ma możliwości wpływania na 
jednostkowy dobór kontraktorów. Oddziaływania państwowe ograniczają się jedynie 
do przekazania wytycznych dotyczących rekrutacji określając posiadane przez nich 
kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie czy kryterium wieku, poziomu zdrowia 
i przeszłości (np. karalności). Taki wpływ może się wydawać wystarczającym, 
jednak dokładniej wnikając w problematykę związaną z funkcjonowaniem 
w sytuacjach związanych z ciągłym niebezpieczeństwem zauważyć trzeba, że 
bardzo istotne są uwarunkowania psychologiczne. Wyraźnie obrazuje to mnogość 
formacji mundurowych, które jako jedną ze składowych procesu selekcyjnego 
stosują testy psychologiczne. Chociażby w Polsce badania psychologiczne 
obejmują proces rekrutacji do Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

                                                           
10Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU (w:) https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/docs/body/identifying_reducing_corruption_in_public_procurement_en.pdf, 
(pobrano 25.07.2018 r.) 
11Oto mały poradnik ustawiania przetargów, (w:) http://gospodarka.dziennik.pl/news/-
artykuly/429708,maly-poradnik-ustawiania-przetargow.html, (pobrano 25.07.2018 r.) 
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Inspekcji Transportu Drogowego oraz niektórych instytucji zabezpieczających.12 
Osoba świetnie wyszkolona, posiadająca uprawnienia i świetny poziom zdrowia 
może okazać się niepotrafiącą funkcjonować w warunkach stresowych, bądź 
mogącą mieć zaburzenia psychiczne, co w razie znalezienia się w stresującej 
sytuacji może powodować irracjonalne zachowania. Te nieprzewidziane, 
odbiegające od normy, rozkazu, bądź będące nacechowane emocjonalnie (np. 
wrogość do określonej grupy etnicznej czy nacji) mogą przynieść negatywne skutki 
dla powodzenia operacji, bądź spowodować popełnienie aktów międzynarodowych 
bezprawnych. Jedyną formą zabezpieczenia się przed tego typu zagrożeniem jest 
zaangażowanie się zleceniodawcy w proces rekrutacyjny. Nieuchronnie wiąże się to 
jednak z kolejnymi kosztami, związanymi z zatrudnieniem specjalistów (np. 
psychologów) i wprowadzenia konkretnych procedur rekrutacyjnych. 

Zatrudniając prywatną firmę wojskową bardzo często spotykanym jest, że 
bezpośrednie zwierzchnictwo nad kontraktorami i ich działaniami sprawowane jest 
przez przełożonego z firmy, która została zatrudniona. Jest to wygodne i upraszcza 
postępowanie administracyjne. Dana firma ma przykładowo chronić obiekt, 
a sposób w jaki to będzie robić i jak będą funkcjonować ludzie (organizacja i taktyka) 
jest określany przez wewnętrzne zarządzenia. W ten sposób pojawia się zagrożenie 
w postaci braku nadzoru państwowego nad działaniami „kontraktorów niższego 
szczebla”, czyli bezpośrednimi wykonawcami działań operacyjnych. Może wynikać 
z tego brak faktycznego przekazu operacyjnego i niedoinformowanie w niektórych 
kwestiach podejmowanych przez nich działań. To z kolei może prowadzić do 
sytuacji, w których organ państwowy sprawujący zwierzchniczą kontrolę i nadzór nie 
będzie informowany w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, a niektóre 
niepożądane działania będą tuszowane. W skrajnych warunkach może to 
doprowadzić do podejmowania działań niezgodnych z obowiązującym systemem 
prawnym, co w razie ujawnienia obciążać będzie państwo, a nie podmiot prywatny. 

Połączeniem dwóch powyższych zagrożeń może być (różniąca się  
w zeznaniach) sytuacja, mająca miejsce 16 września 2007 roku na placu Nisur 
w Bagdadzie. Zatrudnieni przez rząd USA kontraktorzy odpowiadali za ochronę 
amerykańskich dyplomatów. Do czasu, gdy konwój z dyplomatami wjechał na plac, 
a pod prąd naprzeciw niego jechał kierowany przez kobietę samochód zeznania 
świadków się zgadzają. Kontraktorzy twierdzą, że zaczęli wzywać kobietę do 
zatrzymania, po czym oddali strzały ostrzegawcze w powietrze, a w związku 
z niezastosowaniem się do poleceń uznali ją za zamachowca i zaczęli strzelać do 
pojazdu. Później użyli granatów dymnych, aby pod ich osłoną ewakuować konwój. 
Wtedy znajdujący się na placu policjanci błędnie uznali, że zostali zaatakowani 
i otworzyli, do chronionego przez „Blackwater”, konwoju ogień. To rozpoczęło 
wymianę ognia. Według Irakijczyków konwojenci od razu zaczęli strzelać do 
nadjeżdżającego auta, a przy ewakuacji do policjantów i innych będących w pobliżu. 
Świadkowie twierdzą, że jeden z kontraktorów wpadł w amok i strzelał dookoła, do 
czasu, gdy jeden z jego współpracowników nie przystawił mu pistoletu do głowy. 
W strzelaninie zginęło 17 osób, a 31 zostało rannych. Co warte zaznaczenia nikt 
spośród uczestników tych zdarzeń (z wyjątkiem konwojentów) nie miał przy sobie 

                                                           
12M. Kożuszek, Rola psychologii w działalności służb mundurowych, Zeszyty Naukowe Ruchu 
Studenckiego, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław, 2015, nr 2, s. 92. 
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nawet karabinu, a policjanci uzbrojeni byli tylko w pistolety.13 Zachowania, o których 
mówią świadkowie oraz fakt, że kontraktorzy zostali skazani za te zdarzenia przez 
amerykański wymiar sprawiedliwości (13 kwietnia 2015 roku Sąd w Waszyngtonie 
skazał 3 kontraktorów na 30 lat więzienia, jednego na dożywocie)14 wskazuje tutaj 
nieodpowiedni dobór pracowników do powierzonych im zadań oraz słabość 
w pozostawieniu realizacji tych zadań, bez nadzoru przedstawiciela zatrudniającego 
firmę. 

Po zakończeniu kontraktu i nie przedłużeniu umowy z firmą naturalnym jest 
poszukiwanie przez kontraktora nowego miejsca zatrudnienia. To może skutkować 
ujawnieniem pewnych informacji w posiadanie, których wszedł podczas 
wykonywania ówcześnie zleconych zadań. Oczywistym założeniem jest klauzula 
niejawności obowiązująca osoby wykonujące te zadania, jednak możliwość 
wypłynięcia jakichkolwiek informacji niejawnych jest tym większa im więcej osób ma 
do nich dostęp. Warto zwrócić uwagę, że inne podmioty mogą chcieć wejść 
w posiadanie takich informacji, co może skutkować przekupstwem pojedynczych 
pracowników PMC’s zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy dla 
danego państwa. Najgłośniejszą sprawą tego typu była działalność Edwarda 
Snowdena, który w latach 2006-2013 pracował w CIA (Central Intelligence Agency) 
i NSA (National Security Agency) w Stanach Zjednoczonych i gromadził tajne 
informacje. Zaczął je ujawniać po opuszczeniu USA15 i prawdopodobnie po 
ustaleniu, że konsekwencje, jakie zostaną na niego nałożone nie będą go faktycznie 
dotyczyć. Informacje mogą dotyczyć rozwiązań instytucjonalnych, osobowych, 
taktycznych, organizacyjnych, technologicznych. Takowe dane są bardzo cenne, 
a oferowane za nie świadczenia bardzo kuszące, nawet w kontekście złamania 
prawa. Poufność informacji państwowych wpływa nie tylko na sprawność 
i kompleksowość przebiegu operacji i działalności organizacji rządowych ale 
świadczy także o państwie na arenie międzynarodowej i rzutuje na możliwość 
zawierania potencjalnych paktów i sojuszy, co ma duże znaczenie w kształtowaniu 
bezpieczeństwa państwa.  

Większa liczba angaży dla PMC’s może powodować nadmierne zwiększenie 
roli i wpływów prywatnych w systemie obronnym państw. Objawiać się to może 
poprzez lobbowanie przez firmy, zajmujące się produkcją towarów 
wykorzystywanych do prowadzenia działań militarnych, swoich produktów. Lobbing 
ten odbywałby się na poziomie prywatno-prywatnym, co znaczy, że przedstawiciele 
firm wytwórczych zawieraliby formalne, bądź nieformalne umowy z właścicielami 
prywatnych korporacji militarnych. Zaznaczyć należy dwupłaszczyznowość tej 
sytuacji. Pierwszą, w której państwo „kupuje” już wyposażonego pracownika nie 
wnikając w dokładną specyfikację sprzętu oraz drugą, w której to państwo wyposaża 
nowego pracownika. Pierwsza sytuacja jest najprostszą drogą do zwiększenia 
wspomnianych oddziaływań. Druga zależna jest od stopnia zależności państwa od 
usług prywatnych. Im większy stopień i częstotliwość wykorzystania PMC’s tym 

                                                           
13M. Zawadzki, Masakra w Bagdadzie: amerykańscy ochroniarze uznani za winnych. „Był w amoku, 
strzelał do wszystkiego”, (w:) http://wyborcza.pl/1,76842,16849845,Masakra_w_Bagda-
dzie__amerykanscy_ochroniarze_uznani.html, (pobrano 28.03.2017 r.). 
14Kris, gak, Wyrok dla najemników Blackwater. 30 lat i dożywocie za zabicie cywilów (w:) 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/masakra-w-bagdadzie-od-30-lat-do-dozywocia-dla-
najemnikow-blackwater,533138.html, (pobrano 28.03.2017 r.). 
15https://www.britannica.com/biography/Edward-Snowden, (pobrano 27.07.2018 r.). 
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większe wpływy wywierane przez te podmioty. Stąd w razie nadmiernego 
uzależnienia się państwa od tych usług, mniejsze będą możliwości wpływania na 
wyposażenie pracowników prywatnych. Może to nieść spadek jakości wyposażenia 
i technologii używanych w działaniach operacyjnych (np. dobór broni), które 
w obecnych technologicznych wojnach będą miały znaczący wpływ na sprawność 
i jakość prowadzonych działań.  

Zmniejszenie roli armii i osłabienie jej pozycji na arenie międzynarodowej jest 
ostatnim upatrywanym przez autora zagrożeniem. Wystąpi ono jednak przy 
spełnieniu założenia, że państwa będą coraz częściej angażować PMC’s 
i powierzać im coraz to bardziej złożone i upodmiotowione (dające większy dostęp 
do dokumentów niejawnych) zadania militarne. W myśl tego założenia wiele państw 
mając w obwodzie takie organizacje będzie redukować siły zbrojne, zostawiając 
jedynie ich trzon, a w działaniach doraźnych korzystać z usług PMF’s. Taki 
scenariusz doprowadziłby do prowadzenia międzynarodowych działań i operacji 
militarnych w większości przez aktorów niepaństwowych. Znacząca liczba takich 
aktorów mogłaby prowadzić do wojen międzykorporacyjnych o wpływy. 
Podstawową ideą stałyby się pieniądze, a w ekstremalnej sytuacji rozwinięte na 
ogromną skalę korporacje (jeśli takowe by powstały) mogłyby stać się grupami 
bardziej przestępczymi funkcjonującymi według własnych zasad niż podmiotami 
gospodarczymi, które stwarzałyby zagrożenie dla funkcjonowania poprawnego 
państw, oddziałując na sferę bezpieczeństwa militarnego, politycznego 
i gospodarczego. 

Przykładem ukazującym mechanizm zdarzeń dwóch powyższych zagrożeń 
może być Kolumbia. Zmaga się ona z poważnym problemem jakim jest wieloletnia 
wojna domowa pomiędzy polityczną, gospodarczą oligarchią i aparatem władzy, 
a rebeliantami, lewicowymi partiami politycznymi, związkami zawodowymi, 
chłopstwem i inteligencją. Słabnąca pozycja aparatu władzy zmusiła rząd 
i korporacje mające swoje przedstawicielstwa na terytorium Kolumbii o zwrócenie 
się do amerykańskiego rządu z prośbą o wsparcie. Waszyngton podejmując decyzję 
o realizacji „Planu Columbia” zabezpieczył głównie własne interesy, mające 
ochronić rodzime firmy prowadzące tam działalność. Konsekwencją tego było 
przeznaczenie znakomitej większości pieniędzy na działania związane z kwestiami 
bezpieczeństwa, za które odpowiadać miały prywatne korporacje militarne. 
W praktyce doprowadziło to do spadku znaczenia roli aparatu państwowego, w tym 
wojska i policji, gdyż część zadań, za które odpowiadają (istotnych dla finansujących 
to Stanów Zjednoczonych) zaczęły dbać i odpowiadać zatrudnione PMC’s. Tym 
samym rośnie rola tych podmiotów w systemie obronnym Kolumbii. Prywatne firmy 
wojskowe odpowiadają za rozpoznanie terytoriów wroga (rebeliantów), szkolenie 
kolumbijskiego wojska oraz policji z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu, 
działania antyterrorystyczne, zarządzanie kryzysowe, działania militarne, a także 
zapewniają ochronę miejsc szczególnie ważnych. Ponadto prowadzą walkę  
z narkotykami, dostarczają fachowców z zakresu działań doradczych  
i specjalistycznych (np. lotów rozpoznawczych i zadaniowych, zaopatrzeniowych 
itp.).16 Mając na uwadze, że celem każdego podmiotu gospodarczego jest 
maksymalizacja zysków własnych, firmy te koncentrując się w pierwszej kolejności 

                                                           
16R. Usseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Sic!, Warszawa 2008, 
s. 169-172. 
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na własnych zyskach, mogą niejednokrotnie stać w sprzeczności z interesami 
Kolumbii, której system obronności opiera się na świadczonych przez nie usługach. 
 

Wnioski 
Zestawiając szanse i zagrożenia, pod względem ilościowym, więcej 

dostrzeżono zagrożeń. Niemniej jednak rozwój w różnych dziedzinach działalności 
człowieka, a w szczególności w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 
związany jest od zawsze z pojawiającymi się niebezpieczeństwami. Minimalizując 
ryzyko wystąpienia zagrożeń, korzyści jakie mogą zyskać państwa zatrudniając 
prywatne firmy wojskowe mogą przewyższyć potencjalne, wynikające z tego, straty. 
Aby taki stan osiągnąć konieczne byłoby wprowadzenie w poszczególnych 
państwach oraz w prawie międzynarodowym szeregu rozwiązań organizacyjno-
legislacyjnych o charakterze powszechnie obowiązującym. Należy jednak 
zastanowić się czy jest to realne. Zdaniem autora można zrealizować to w oparciu 
o pakty i traktaty międzynarodowe, jednak z pewnością pojawią się państwa, które 
nie ratyfikują tych aktów międzynarodowych, do czego nie można ich zmusić. 
 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne szanse i zagrożenia wynikające  

z działalności i korzystania z usług prywatnych firm militarnych. W celu 
przedstawienia możliwych zysków i strat posłużono się analizą zaistniałych sytuacji, 
międzynarodowych aktów normatywnych i literatury naukowej poruszającej 
problematykę działalności tego typu podmiotów. Wykazano, że wykorzystywanie 
prywatnych organizacji militarnych może wiązać się zarówno z korzyściami, jak  
i zagrożeniami, jednak w znacznej mierze przeważały możliwe zagrożenia, na które 
mogą zostać narażone podmioty państwowe korzystające z usług prywatnych firm 
wojskowych. W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z punktu widzenia państwa 
zarekomendowano wykorzystywanie podmiotów prywatnych, jednak w konkretnych 
sytuacjach i na ściśle określonych zasadach. Koniecznym jest jednak zaznaczyć, że 
ze względu na brak wiążących unormować międzynarodowych określenie zasad 
musi mieć charakter wewnętrzny. Ponadto, powinno się podejmować działania 
zmierzające do utworzenia obligatoryjnego aktu międzynarodowego związanego  
z tego typu działalnością. 

Słowa kluczowe: prywatne firmy militarne, szanse, zagrożenia 
 

Summary 
The article presents potential opportunities and threats resulting from the 

operation and use of private military companies. In order to show possible gains and 
losses were done an analysis of occured situations, international normative acts and 
scientific literature about this problem. It demonstrated that the use of private military 
organizations may be connect with benefits and threats. However, to a large extent 
the prevailing threats that public entities using private military services can be 
significantly exposed to. In the states point of view, if they want achieve maximum 
benefits it could be recommended to use private entities, however in specific 
situations and on strictly defined rules. However, it is necessary to point out that due 
to the lack of binding norms, international rules must be internal. Therefore, 
measures should be taken to create a mandatory international act related to this type 
of activity. 
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OCHRONA PRZECIWPOWODZIWA W AZJII POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 
 
 

Wstęp 
Ochrona przeciwpowodziowa w krajach Azji Południowo-Wschodniej jest 

niezwykle ważnym problemem. Stanowi wyzwanie dla rządów i samych 
mieszkańców. Region poprzez swoje położenie geograficzne jest narażony na 
coroczne powodzie. Są one wynikiem intensywnych opadów deszczu (w porze 
mokrej), które skutkują nagłym przyrostem wody i wystąpieniem jej z koryta rzeki. 
Przyczyną powodzi bywają także burze tropikalne. Cyklony tropikalne dotykają 
najczęściej Filipiny, Indonezję, Malezję oraz Singapur. Bez względu na przyczynę 
powodzi, zagrażają one milionom osób i zwierząt. Największe zagrożenie  
w regionie stanowi rzeka Mekong. Przyczynia się ona do olbrzymich strat, głównie 
w Kambodży i Wietnamie (2/3 całkowitych strat w regionie). W przeciągu kilku 
ostatnich lat powstało kilka zapór wodnych, głównie w Chinach, aczkolwiek 
pozostałe państwa, przez które przepływa rzeka (Laos, Kambodża, Wietnam) 
planują wybudowanie własnych elektrowni wodnych. Działania te już wpływają na 
wielkość i czas wezbrań, jednakże dokładne konsekwencje nie są znane. 

Celem artykułu jest przybliżenie regionu Azji Południowo-wschodniej.  
W szczególności największych powodzi, ich przebiegu i skutków, a także form 
ochrony przed powodzią. 
 

Charakterystyka obszaru badań 
Obszarem badań jest Azja Południowo-Wschodnia. Do Stowarzyszenia 

Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian 
Nations – ASEAN) zaliczają się następujące państwa: Filipiny, Indonezja, Malezja, 
Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Mjanma oraz Kambodża1. Większość 
krajów ASEAN graniczy z morzem (Filipińskie, Celebes, Andamańskie, Banda, 
Południowochińskim) oraz zatoką Tajlandzką i Bengalską. 

Budowa geologiczna jest różnorodna. Występują niziny, jak i tereny górzyste. 
Cały obszar charakteryzuje wysoka aktywność sejsmiczna, a wysokość licznych 
wulkanów wynosi ponad 3000 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem Azji Południowo-
Wschodniej jest Kagaboyazi Taung (5881 m n.p.m.), w Mjanmie, należącym do 
pasma Himalajów. Klimat regionu jest zwrotnikowy, w związku z czym letnie deszcze 
mają istotny wpływ na stopień zagrożenia powodziowego w regionie. Liczba 
mieszkańców stale rośnie i wynosi ponad 600 milionów osób2. Wedle danych Biura 
ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej w Azji Południowo-Wschodniej 
zagrożonych powodzią jest 9,6 miliona osób, z czego 5,3 miliona w samej Tajlandii3. 

                                                           
1http://asean.org/ (pobrano: 11.08.2018 r.). 
2http://stosunki-miedzynarodowe.pl/gpigs/801-azja-poludniowo-wschodnia-charakterystyka-regionu 

(pobrano: 11.08.2018 r.). 
3J. Torti, Floods in Southeast Asia: A health priority, Journal of Global Health. 2012, nr 2(2), s. 020304. 
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Największą i najdłuższą rzeką regionu jest Mekong. Rzeka swoje źródła ma  
w górach Tangla, a uchodzi do Morza Południowochińskiego (Wietnam) deltą  
o powierzchni 55 tys. km2. Mekong przepływa: przez Chiny, pomiędzy Laosem  
i Mjanmą, pomiędzy Laosem i Tajlandią, przez Kambodżę i Wietnam. Całkowita 
długość cieku wodnego wynosi 4500 km, a powierzchnia dorzecza jest równa 810 
tys. km2. Głównymi dopływami są: Sekhong, Nam Ou, Tonie Sap oraz Mun4. Do 
innych dużych rzek regionu zalicza się567: 

 Irawadi (Mjanma) o długości 2170 km i powierzchni dorzecza równej 
411 000 km2; 

 Menam (Tajlandia) o długości 365 km i powierzchni dorzecza 160 000 km2; 

 Czerwona Rzeka (Chiny, Wietnam) o całkowitej długości 1280 km  
i powierzchni dorzecza wynoszącej 150 000 km2. 

 
Powodzie w Azji Południowo-Wschodniej 
Powodzie na badanym obszarze są bardzo częste. Występują niemal co roku 

w trakcie trwania pory deszczowej. Oprócz opadów deszczu przyczyną wezbrań 
mogą być cyklony tropikalne, a także trzęsienia ziemi i wywołane przez nie fale 
tsunami. 

Bardzo często powódź dotyka Filipiny, a w szczególności stolicę kraju – Manilę. 
Wezbrania są charakterystyczne dla tego regionu od dziewiętnastego wieku, 
jednakże pierwsza rekordowa powódź miała miejsce w 1942 roku. Następne 
poważne wezbrania nawiedzały miasto w 1948, 1966, 1967, 1970, 1972, 1977, 
1986, 1995, 1996, 1997, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 20188. Zauważalnym jest 
coraz częściej występujące powodzie w stolicy Filipin. Wśród przyczyn powodzi 
miejskich dopatrywać należy umiejscowienia miasta (dorzecze pomiędzy Laguna 
Lake a zatoką Manila), a także niekontrolowanych inwestycji zaburzających bieg 
rzek w Manili9. Poziom wody podczas powodzi w Manili może być wyskoki. W czasie 
wezbrania w 2018 roku poziom wody w rzece Marikina wyniósł 20,5 metra,  
w związku z czym wydano najwyższy stopień (czerwony) ostrzeżenia przed 
zagrożeniem wywołanym intensywnymi opadami atmosferycznymi10. Jedna  
z większych powodzi miała miejsce w 2013 roku na Filipinach (do których najczęściej 
dochodzi podczas cyklonów tropikalnych). Przez kraj przetoczył się Tajfun Haiyan  
o 5 kategorii w skali Saffira-Simpsona. Cyklon przyczynił się do śmierci 6340 osób 
w Mikronezji, Palau, Filipinach, Wietnamie i Chinach. Największa prędkość wiatru 
wynosiła 376 km/h, a fale u wybrzeży Filipin sięgały 15 metrów. Oprócz zniszczeń 
wywołanych siłą wiatru wiele terenów znalazło się pod wodą11. 

Indonezja rokrocznie dotykana jest przez powodzie. W czasie pory deszczowej 
niewielkie rzeczki występują z brzegów powodując liczne straty. Wezbrania 

                                                           
4http://www.panstwaswiata.pl/rzeki/mekong/ (pobrano: 13.08.2018 r.). 
5https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeki_w_Mjanmie (pobrano: 13.08.2018 r.). 
6https://pl.wikipedia.org/wiki/Menam (pobrano: 13.08.2018 r.). 
7https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka_Czerwona (pobrano: 13.08.2018 r.). 
8B. Afuang, Floods and thr City, Philippine Star. 2001, nr 15, s. 290. 
9http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/23/philippines-long-term-vision-to-reduce-flooding-
in-metro-manila (pobrano: 13.08.2018 r.). 
10http://news.abs-cbn.com/news/08/12/18/mans-body-found-in-marikina-street-after-floods (pobrano: 
13.08.2018 r.). 
11https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajfun_Haiyan (pobrano: 14.08.2018 r.). 
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najczęściej mają miejsce w stolicy kraju – Dżakarcie. Przez zbudowane na bagnach 
miasto przepływa łącznie 13 rzek. Część północna miasta w czasie pory deszczowej 
znajduje się cała pod wodą. Dodatkowo ta część miasta osiada od 1 do 15 cm 
rocznie i już w ponad 50% znajduje się poniżej poziomu morza. Wedle szacunków 
do 2050 roku połowa Dżakarty znajdzie się pod wodą12. Jedna  
z większych powodzi w Dżakarcie miała miejsce w 2013 roku. Zalanych zostało 
wówczas 100 000 gospodarstw domowych, a śmierć poniosło 20 osób. Następna 
duża powódź dotknęła stolicę Indonezji w 2017. Zalanych zostało wiele domów,  
a woda sięgała 1,5 metra13.  

W przypadku Malezji powodzie są równie dotkliwe. Główną ich przyczyną jest 
nieprawidłowy drenaż14. Pojawiają się także inne podłoża wezbrań związane  
z rozwojem cywilizacyjnym kraju. Zalicza się do nich: zabudowa terenów 
zalewowych, niszczenie lasów i stoków górskich, a także wzrost zainteresowania 
ożywieniem gospodarczym przy równoczesnym lekceważeniu zagrożenia 
powodziowego15. Jedna z ostatnich większych powodzi miała miejsce w lipcu 2018 
roku. Na skutek intensywnych opadów deszczu wiele rzek przekroczyło stan 
alarmowy i wystąpiło z koryt. Ewakuowano 12 tys. mieszkańców, a śmierć poniosło 
dwoje mieszkańców Pahang16.  

Wezbrania w Wietnamie, Tajlandii i Kambodży podobnie jak w pozostałych 
krajach regionu spowodowane są ulewnymi opadami atmosferycznymi. Jednakże  
w przypadku tych państw znaczną rolę odgrywa największa rzeka regionu – 
Mekong. W kwietniu 2018 roku doszło do powodzi obejmującej wszystkie ww. kraje.  
W Wietnamie zalanych zostało 2700 domów, a 5 tys. osób ewakuowano.  
W Kambodży zniszczonych zostało tysiące domów i ponad 653 hektary pól 
ryżowych17. 

Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku Laosu. Oprócz powodzi 
opadowych w ostatnim czasie zdarzyły się przypadki wezbrań spowodowanych 
katastrofą hydrotechniczną – zawalaniem się będącej w budowie tamy Xe Pian-Xe 
Nam Noy. Uwolnionych zostało ponad 5 mld sześciennych wody, które pozbawiły 
dachu nad głową ponad 6500 ludzi18. 

W przypadku Singapuru najczęściej występującymi powodziami, są powodzie 
miejskie (tzw. błyskawiczne)19. 

                                                           
12M. Kruczkowska, Dziesięciomilionowa Dżakarta, stolica Indonezji, zapada się i tonie. Do 2050 r. 
znaczna jej część znajdzie się pod wodą, http://wyborcza.pl/7,75399,23786297,dziesieciomilionowa-
dzakarta-stolica-indonezji-zapada-sie.html (pobrano: 16.08.2018 r.). 
13https://www.indonesia-investments.com/business/risks/natural-disasters/item243? (pobrano: 
14.08.2018 r.). 
14S. D/iya i in., Floods in Malaysia. Historical reviews, causes, effects and mitigations approach. 
International Journal of Interdisciplinary Research and Innovations. 2014, nr 2(4), s. 59-65. 
15N. W. Chan, Increasing flood risk in Malaysia: causes and solutions,  Disaster Prevention and 
Management: An International Journal. 1997, nr 6(2), s. 72-86. 
16R. Davies, Malaysia – floods worsen leaving 2 dead and 12,000 evacuated, 
http://floodlist.com/asia/malaysia-floods-worsen-january-2018 (pobrano: 14.08.2018 r.). 
17R. Davies, South East Asia – thousnads evacuate as rivers rise, http://floodlist.com/asia/vietnam-
thailand-cambodia-mekong-river-floods-august-2018 (pobrano: 14.08.2018 r.). 
18https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Katastrofa-w-Laosie.-Runela-tama-w-wyniku-powodzi-setki-osob-
ponioslo-smierc (pobrano: 14.08.2018 r.). 
19https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/flash-floods-heavy-rain-singapore-9841246 
(pobrano: 14.08.2018 r.). 
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Do powodzi na terenie Azji Południowo-Wschodniej może dojść nie tylko po 
intensywnych opadach deszczu, ale także po fali tsunami. Jedna z większych fal 
miała miejsce w 2004 roku na Oceanie Indyjskim i dotknęła m.in. Indonezję, Malezję, 
Tajlandię i Mjanmę. Fala tsunami powstała po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 9,1  
i miała wysokość 15 metrów. Nieistnienie systemu ostrzegania na Oceania Indyjskim 
oraz brak podstawowej wiedzy odnośnie mechanizmu powstawania fali tsunami 
przyczyniły się do dużej liczby ofiar śmiertelnych (najwięcej w Indonezji – prawie 
200 tys. osób)20. 
 

Ochrona przeciwpowodziowa 
Państwa skupione w ASEAN podejmują działania mające na celu 

zintensyfikowanie działań chroniących przed powodzią. Organizacja w swoim 
statucie stwierdza, iż „klęski żywiołowe i inne poważne katastrofy mogą opóźnić 
tempo rozwoju państw członkowskich, w związku z czym udziela się, w ramach 
swoich możliwości, pomocy państwom członkowskim znajdującym się w trudnej 
sytuacji”. Niezwykle ważna jest współpraca państw członkowskich, a także 
zwiększanie świadomości społeczeństwa. Państwa winny opracowywać plany 
działania obejmujące monitorowanie, ostrzeganie, komunikację i rozpo-
wszechniania, a także planowanie ewakuacji21. 

Rzeki w Azji Południowo-Wschodniej pełnią centralną funkcję w życiu jej 
mieszkańców. Największa z rzek (Mekong) dająca środki do życia i kultury 
jednocześnie zagraża bezpieczeństwu i życiu milionom mieszkańców regionu.  
W ostatnich latach coraz więcej państw (Chiny, Wietnam, Laos, Kambodża) 
opracowuje plany budowy tam zaporowych w funkcją hydroenergetyczną. 

W Chinach na Mekongu budowane są liczne tamy z funkcją 
hydroenergetyczną. Do 2014 roku wybudowano sześć tam o łącznej mocy 15 620 
MW, a do 2019 roku uruchomionych ma zostać kolejnych sześć obiektów, których 
moc będzie wynosić 5785 MW22. Wpływ tam zbudowanych w Chinach jest znaczący. 
Badania wykazały, iż od 2011 roku przepływ rzeki w Tajlandii zmienił się. 
Zauważalny jest zmniejszony w porach mokrych i zwiększony przepływ  
w porach suchych, przy czym w porze suchej obserwuje się dużą dynamikę  
i zmienność przepływu. Zmiany w przepływach w porze mokrej m.in. w 2014 roku 
(po uruchomieniu zapory Nuozhadu) wpłynęły na wielkość corocznej powodzi  
w Kambodży. Skutkowało to niekorzystnymi zmianami w ekologicznej produ-
ktywności rzeki23. 
  

                                                           
20https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzęsienie_ziemi_na_Oceanie_Indyjskim_(2004)#Tajlandia (pobrano: 
14.08.2018 r.). 
21P. Victor, Flood control in Southeast Asia, https://theaseanpost.com/article/flood-control-southeast-asia 

(pobrano: 17.08.2018 r.). 
22https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower_in_the_Mekong_River_Basin (pobrano: 17.08.2018 r.). 
23http://floodlist.com/asia/hydropower-china-impacts-flow-mekong-river (pobrano: 17.08.2018 r.). 
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W pozostałych krajach przez, które przepływa Mekong planuje się, tak jak  
w Chinach, budowę zapór z funkcją hydroenergetyczną. W tabeli nr 1 zamieszczono 
charakterystykę planowanych zapór w Dolnym Mekongu.  
 

Tabela 1. Charakterystyka zapór hydroenergetycznych w Dolnym Mekongu 

Kraj Tama 
Rok 

uruchomienia 

Całkowita 
pojemność 

[mln m3] 

Maksymalna 
powierzchnia 

zbiornika [km2] 

Moc 
[MW] 

Laos 

Pak Beng 2022  87 912 

Luang 
Prabang 

2030 1589,5 72,4 1410 

Xayaburi 2019 1300 49 1285 

Pak Lay 2030  108 1320 

Sanakham 2024  81 700 

Pak Chom    1079 

Ban Koum 2030  132,5 1872 

Phu Ngoy 2023  13 800 

Don Sahong 2019 25 2,2 256 

Kambodż
a 

Stung Treng nieznany 70 211 880 

Sambor po 2020 3794 620 2600 

gdzie: „” oznacza brak danych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/-

Hydropower_in_the_Mekong_River_Basin (pobrano: 21.08.2018 r.). 
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Rysunek 1. Lokalizacja zapór na rzece Mekong 

 
Źródło: https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-

files/lower_mekong_dams_map_june2017.jpg (pobrano: 22.08.2018 r.). 
 

Coroczny koszt powodzi w Dolnym Mekongu wynosi od 60 do 70 milionów 
dolarów. Pomimo wysokich kosztów powodzi, straty spowodowane przez żywioł  
i tak są o wiele niższe, aniżeli straty wywołane suszom. Pomimo olbrzymiego 
zagrożenia dla mieszkańców, coroczne wezbrania przynoszą korzyści 
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Wody powodziowe zatrzymuje się  
w rezerwuarach i używa w porze suchej. Ponadto podczas powodzi wymieniane są 
zanieczyszczone wody stojące oraz wzrasta poziom wód gruntowych. 

Wysoki poziom ryzyka powodziowego można zminimalizować wszelakimi 
sposobami. Państwa takie jak: Wietnam, Laos, Kambodża i Tajlandia, które 
zrzeszone są w MRC (Komisja ds. rzeki Mekong) podejmują ścisłą współpracę  
w ochronie przeciwpowodziowej. Jednym z wspólnych przedsięwzięć jest ciągły 
monitoring poziomu wody, zwłaszcza w porze deszczowej. W czasie pory 
deszczowej zbiera się dane ze 138 stacji hydrometeorologicznych, w celu 
przewidzenia poziomu wody w 22 punktach pomiarowych Mekongu. Zgromadzone 
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informacje przekazuje się organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, mediom  
i ludności cywilnej24.  

Ochrona przeciwpowodziowa na badanym obszarze polega w głównej mierze 
na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności. Jeden z najbardziej rozwiniętych systemów 
alarmowania istnieje na Filipinach. Obowiązują tam 3 kategorie zagrożeń związane 
z opadami deszczu25: 

 żółte: 
o opad w ciągu godziny wynoszący 7,5-15 mm; 
o powódź na obszarach nisko położonych; 
o możliwe fale sztormowe do 1 metra wysokości; 

 pomarańczowe: 
o intensywne opady deszczu od 15-30 mm w ciągu godziny; 
o opady mogące trwać 2 godziny; 
o powódź jest realnym zagrożeniem; 
o możliwe fale sztormowe od 1 do 3 metrów wysokości; 

 czerwone: 
o ulewne deszcze powyżej 30 mm w ciągu godziny; 
o poważne powodzie spodziewane na wyżej położonych terenach; 
o możliwe fale sztormowe powyżej 3 metrów wysokości; 
o ewakuacja do rekomendowanych stref bezpieczeństwa. 

 
Podsumowanie 
Położenie geograficzne jest konstytutywnym czynnikiem wpływającym na czas 

i wielkość wezbrań w Azji Południowo-wschodniej. Panujące warunki atmosferyczne 
warunkują cykl życia mieszkańców. Coroczne powodzie nawadniają pola uprawne  
i zwiększają poziom wód powierzchniowych i podziemnych. Największe znaczenie 
ma rzeka Mekong, przepływająca przez największe państwa Azji Południowo-
Wschodniej. W przeciągu kilku ostatnich lat zauważalne jest zwiększenie 
przedsięwzięć regulujących rzekę. W głównej mierze są to zapory 
hydroenergetyczne, powstające w Chinach, Laosie, Wietnamie i Kambodży. Kilka 
powstałych do tej pory zapór wpływa na wielkość przepływu rzeki (zwiększony  
w porze suchej i zmniejszony w porze mokrej). Z punktu widzenia ochrony 
przeciwpowodziowej zmniejszenie przepływu w porze mokrej można odbierać 
pozytywnie, jednakże zmniejszony przepływ oznacza zmniejszony napływ świeżej 
wody na pola uprawne i zaburzenie gospodarki w tym regionie. Państwa zrzeszone 
w ASEAN stoją przed niebagatelnym wyzwaniem jakim jest ochrona mieszkańców 
regionu przed powodzią, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ewentualnych, 
jeszcze nieznanych, skutków budowy zapór na Mekongu. Ponadto wyzwaniem jest 
ochrona Indonezji, Filipin i Malezji przed silnymi burzami tropikalnymi. Za 
przykładowe rozwiązanie może posłużyć Holandia i stworzony Plan Delta, chroniący 
kraj przed wniknięciem, podczas sztormu, wody morskiej w głąb lądu.  
 
  

                                                           
24http://www.mrcmekong.org/topics/flood-and-drought/ (pobrano: 22.08.2018 r.). 
25http://cnnphilippines.com/news/2018/07/20/Metro-Manila-rain-flood-Marikina-River-alert.html (pobrano: 
22.08.2018 r.). 
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Streszczenie 
W artykule omówiono kwestię ochrony przeciwpowodziowej w Azji Południowo-

wschodniej. Przybliżono charakterystykę regionu oraz największe powodzie jakie 
miały miejsce. Omówiono ochronę przeciwpowodziową, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapór hydrotechnicznych. Wpływ kilku wybudowanych tam jest 
znaczący, gdyż zmienia wielkość przepływu w porze monsunowej i zmniejsza 
wymianę świeżej wody na polach uprawnych. Planowana budowa tam na rzece 
Mekong może znacząco wpłynąć na czas, a także na wielkość wezbrań w regionie.  

Słowa kluczowe: powódź, Azja Południowo-Wschodnia, Mekong, ASEAN, 
zapory hydroenergetyczne 
 

Summary 
The article discusses the issue of flood protection in Southeast Asia. The 

characteristics of the region and the largest floods that took place were 
approximated. Flood protection was discussed, with particular emphasis on hydro-
technical dams. The planned construction there on the Mekong River can 
significantly affect the time, as well as the size of the floods in the region. 

Key words: flood, Southeast Asia, Mekong river, ASEAN, hydroelectric dams 
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OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W HOLANDII I STANACH 

ZJEDNOCZONYCH AMERYKI  
 
 

Wstęp 
Powódź będąca jedną z katastrof naturalnych jest jednym z groźniejszych 

zagrożeń współczesnego świata. Dotyka większości obszarów na świecie, a jej 
skutki mogą okazać się katastrofalne dla ludzi i środowiska. 

Z punktu widzenia niniejszego artykułu najważniejszym pojęciem jest powódź. 
Wedle Unii Europejskiej powódź definiowana jest jako czasowe pokrycie wodą 
terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą. Definicja ta obejmuje powodzie 
wywołane przez rzeki, potoki górskie, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne 
oraz powodzie sztormowe na obszarach wybrzeża, natomiast może nie uwzględniać 
powodzi wywołanych przez systemy kanalizacyjne1. Natomiast według 
Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej powódź 
definiowana jest jako przelanie wody na normalnie nie pokryty wodą teren. Zalanie 
normalnie suchego terenu spowodowane jest wzrostem wody w korycie cieku 
wodnego, takiego jak rzeka, strumień lub rów melioracyjny. Do powodzi może dojść 
w miejscu opadów deszczu lub ich pobliżu. Powódź jest zjawiskiem dłuższym niż 
powódź błyskawiczna (intensywne opady deszczu w krótkim czasie): może trwać 
kilka dni lub tygodni2. 

Można wyróżnić kilka rodzajów powodzi (opadowe, roztopowe, sztormowe, 
zimowe, miejskie). Holandię zazwyczaj dotykają powodzie sztormowe (przyczyną 
powodzi sztormowej jest wiatr o sile przekraczającej 6º w skali Beauforta, 
spychający masy wodne ku brzegowi, powodując zalewanie terenu i „wpychanie” 
wody w ujścia rzek)3. Tymczasem Stany Zjednoczone (USA) nawiedzają wszystkie 
typy powodzi. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie największych powodzi jakie 
nawiedziły Holandię i USA, a także przedstawienie ochrony przeciwpowodziowej  
w tychże państwach.  

 
Charakterystyka Holandii 
Holandia zlokalizowana jest na zachodzie Europy. Od południa graniczy  

z Belgią (478 km), od wschodu z Niemcami (575 km), a od północy i zachodu  
z Morzem Północnym (451 km). Zauważyć można dwie strefy geologiczne: obszar 
nadmorski i obszar w głębi lądu. Obszar nadmorski jest silnie rozwinięty  
i charakteryzuje się licznymi wyspami i zatokami. Holandia jest krajem nizinnym,  
a średnia wysokość wynosi 10 m n.p.m. Blisko 25 % powierzchni kraju stanowią 

                                                           
1Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288/27). 
2https://www.weather.gov/mrx/flood_and_flash (pobrano: 07.08.2018 r.). 
3Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zagrożenia meteorologiczne i hydrologiczne, IMGW, 
Warszawa 2011, s. 7. 
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depresje, a najniższym punktem jest depresja z polderu Księcia Aleksandra (6,7 m 
p.p.m.). Za jedyny obszar wyżynny uznaje się Wysoczyznę Limburgii,  
a najwyższym jej punktem jest Vaalser Berg (321 m n.p.m.). Łączna powierzchnia 
kraju wynosi 41 543 km2, z czego 18,41 % (7 650 km2) stanowi powierzchnia wód. 
Do największych rzek kraju należy zaliczyć Ren, Mozę i Skaldę, których ujścia mają 
kształt delty. Wyróżnić można również kilka mniejszych rzek np. IJssel, Waal  
i Amstel. Klimat Holandii jest umiarkowany morski, a roczna suma opadów wynosi 
770 mm4,5,6. 

Prawie 100 000, z ponad 17 milionów, mieszkańców Holandii mieszka poza 
obszarem zagrożonym zalaniem. Wyróżnić można następujące obszary 
powodziowe7: 

 obszary rzeczne: wzdłuż rzeki Mozy (4 000 osób), wzdłuż Renu (5 000 
osób); 

 estuariom Pen-Moza (60 000 osób). Dotyczy głównie dużych miast lub 
przystani w Rotterdamie, Dordrechcie, Sliedrecht i Papendrecht; 

 wydmy wysp Fryzyjskich i nadmorskich miast Holandii i Zeelandii; 

 okolice dużych jezior Marken i IJssel (5 000 osób). 
 

Największe powodzie w Holandii 
Powodzie w Holandii zdarzały się wielokrotnie. Jedno z pierwszych 

odnotowanych wezbrań miało miejsce 26 grudnia 838 roku. Wówczas, wedle 
dostępnych źródeł, na skutek uderzenia sztormu i powstałej powodzi sztormowej 
zginęło 2437 osoby. 

W XV wieku miały miejsce dwa wezbrania nazwane powodziami świętej 
Elżbiety. Pierwsza 19 listopada 1404 roku zalała obszary Flandrii, Zelandii  
i Holandii. Zalane zostały także obszary wokół Zuudzee. Druga z powodzi św. 
Elżbiety miała miejsce w 1421 roku, wówczas zniszczeniu uległa ponownie Zelandia 
i Holandia. Pod wodą nalazło się blisko trzydzieści wsi a śmierć poniosło dwa tysiące 
osób. 

Powódź św. Feliksa z 1530 roku zalała liczne tereny. Powtórnie pod wodą 
znalazła się część Zeeland. Obszar na wschód od Yerseke, miasto Reimerswaal, 
Oost-Watering, Noord-Beveland i osiemnaście wiosek znalazło się pod wodą.  
Największym wezbraniem, przed czasami nowożytnymi, była powódź Wszystkich 
Świętych z 1570 roku. Wydane ostrzeżenia nie przyniosły oczekiwanego efektu. Na 
skutek zawalenia się licznych przybrzeżnych grobli woda wdarła się w głąb kraju. 
Pod wodą znalazły się tereny pomiędzy Flandrią a Groningen i dalej na północny 
zachód od Niemiec. Powódź tą odczuł cały kraj, a w liście do króla Filipa II książę 
Alfa pisał, iż nie mniej niż pięć szóstych powierzchni państwa znalazło się pod wodą. 
Zginęło co najmniej niż dwa tysiące osób, a dziesiątki tysięcy zostało bez dachu nad 
głową. 

                                                           
4https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/nl.html (pobrano: 
23.07.2018 r.). 
5https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Holandii (pobrano: 23.07.2018 r.). 
6https://www.travelplanet.pl/przewodnik/holandia/geografia.html (pobrano: 23.07.2018 r.). 
7R. Slomp, Flood Risk and Water Management in the Netherlands: a 2012 update, Rijkswaterstaat 
Ministry of Infrastructure and the Environment, Haga 2012, s. 14. 
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Szósta powódź miała miejsce w noc Bożego Narodzenia 1717 roku. Ogromna 
burza nawiedziła Niderlandy, Niemcy i Skandynawię. W Niderlandach pod wodą 
znalazła się prowincja Groningen, Amsterdam, Haarlem, Dokkum, a także Stavoren, 
Zwolle i Kampen. Zniszczonych zostało ponad 1 455 domów, a śmierć poniosło 
więcej niż 2 500 osób.  

Wezbranie z 1916 roku, nazwane Zuyderzee Flood, nie było tak tragiczne jak 
wcześniejsze powodzie. Trwająca kilka dni intensywne opady deszczu 
spowodowały podniesienie się poziomu wód, a wzmagający się watr (ponad 100 
km/h) przyczynił się do erozji grobli i wdarcia się wody na odległość 1,5 kilometra, 
głównie w Holandii Północnej. Jednakże pod wodą znalazły się także obszary Fryzji, 
Tjeukermeer i Wolvegi. Po tej powodzi postanowiono reaktywować plan osuszenia 
Zuyderzee, który powstał przed pierwszą wojną światową. 

Największa powódź miała miejsce 1 lutego 1953 roku. Już w 1928 roku raport 
Departamentu Dróg Wodnych i Robót Publicznych stwierdzał, iż groble w Brabancji 
Zachodniej nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Podniesienie wałów okazało 
się kosztowne, w związku z czym zrezygnowano z ich renowacji. Wynaleziony przez 
Muralta tani sposób wzmocnienia wałów okazał się tani i polegał na wybudowaniu 
kilkucentymetrowej ściany betonowej na szczycie wału. W latach 1906-1936 
wzniesiono łącznie 120 kilometrów wałów zwanymi „ścianami Muralta”. Wysoki 
poziom wód w 1943 roku przyczynił się do ponownego sprawdzenia wysokości  
i szerokości wałów. Okazało się, iż wysoki sztorm może spowodować powódź  
i uszkodzić wały. Druga wojna światowa odsunęła na bok realizację wszystkich prac 
mających na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. Uszkodzone w czasie 
wojny wały wymagały naprawy, którą ukończono w 1946 roku. Nieplanowana 
odbudowa spowodowała zwłokę z renowacją zbyt niskich grobli. Działania te stały 
się jednymi z przyczyn powodzi. Do kolejnych zalicza się wysoki stan wód (Ren, 
Moza) spowodowanych roztopami w Alpach i intensywnymi opadami deszczu  
w Niemczech i Ardenach. 30 stycznia na południe od Islandii rozwinął się sztorm, 
który zmierzał w kierunku południowo-wschodnim. Przybierająca na sile burza 
uderzyła, 31 stycznia, z siłą 11 stopni w skali Beauforta w wybrzeże Holandii, która 
wówczas doświadczała przypływu. Zniszczeniu uległy wały (89 zostało zerwanych, 
a 187 km zostało uszkodzonych i naruszonych) i woda wdarła się w głąb lądu.  
O godzinie 3:24 odnotowano poziom wody równy 4,55 m powyżej NAP (normalny 
poziom wody w Amsterdamie). Po południu 1 lutego, która dokonała jeszcze więcej 
zniszczeń. Straty wezbrania były ogromne. Śmierć poniosły 1836 osoby (846  
w Zelandii, 677 w Holandii Południowej, 247 w Brabancji Północnej, 7 w Holandii 
Północnej), ponad 200 000 zwierząt a zalanych zostało 200 000 hektarów ziemi. 
Woda wdarła się ponad 75 km w głąb lądu. Powódź dotknęła również pozostałe kraje 
graniczące z Morzem Północnym8. 
 

Ochrona przeciwpowodziowa w Holandii 
Ochrona przeciwpowodziowa w Holandii opiera się w głównej mierze na Planie 

Delta, czyli systemie tam i zapór wodnych, który uważany jest za ósmy cud świata. 
Pierwsze prace nad projektem podjęto dwadzieścia dni po powodzi w 1953 roku. 
Już w 1959 roku uchwalono ustawę o Planie Delta. Pierwsza bariera powstała  

                                                           
8http://www.deltawerken.com (pobrano: 23.07.2018 r.). 
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w 1958 roku, i jest barierą burzową na rzece Hollandse Jssel. W następnych latach 
dokonano piętrzeń: Zandkreka, Veerse Gat, Grevelingen, Volkeraka, Haringvliet, 
Brouwershavense Gat, wschodniej Schelde, a także budowy tamy zaporowej  
i zamknięcia Oude Maas. Tama Haringvliet osadzona jest na 20 tysiącach 
żelbetowych słupów i składa się z 17 śluz, która każda ma 56,5 m szerokości 
(największy zespół śluz na świecie). Wybudowano ponadto dodatkową tamę 
chroniącą port w Rotterdamie. Budowa, prac zawartych w Planie Delta, zakończyła 
się w 1997 roku. Plan kosztował 15 miliardów dolarów, a tama chroniąca Rotterdam 
ok. 3 mld dolarów9,10. 
 

Rysunek 1. Rozmieszczenie tam przeciwpowodziowych Planu Delta 

 
Źródło: http://www.deltawerken.com (pobrano: 23.07.2018 r.). 

 
  

                                                           
9Tamże. 
10A. Maksymowicz, Górnictwo przeciw powodzi, http://nettg.pl/news/79727/gornictwo-przeciw-powodzi 
(pobrano: 26.07.2018 r.). 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Haringvliet&action=edit&redlink=1
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Charakterystyka Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Stany Zjednoczone (USA) znajdują się w centralnej części Ameryki Północnej. 

Całkowita długość granicy lądowej wynosi 12 048 km, z czego 8 892 km z Kanadą 
(w tym 2 477 km na Alasce) i 3 155 z Meksykiem. Łączna długość linii brzegowej 
(Północny Atlantyk i Pacyfik) wynosi 12 924 km. Całkowita powierzchnia kraju 
wynosi 9 835 517 km2, z czego prawie 7% terenu stanowią wody. Klimat jest 
zróżnicowany, w zależności od położenia geograficznego (Hawaje i Floryda – klimat 
tropikalny, Alaska – klimat arktyczny, półsuchy w wielkich równinach na zachód od 
Missisipi i suchy w Wielkiej Kotlinie na południowym zachodzie, w pozostałej części 
kraju klimat umiarkowany). Ukształtowanie terenu jest niejednorodna. Występuje 
rozległa równina centralna, góry na zachodzie, wzgórza i niskie góry na wschodzie, 
chropowate góry i szerokie doliny rzeczne na Alasce, wytrzymała oraz wulkaniczna 
topografia na Hawajach. Najniższym punktem jest Dolina Śmierci (86 m. p.p.m.),  
a najwyższym góra McKinley ( 6 190 m n.p.m.)11. Rzek w USA jest wiele, jednakże 
tylko sześć ma obszar dorzecza powyżej 500 000 km2: Missisipi (3 270 000 km2), 
Rzeka Świętego Wawrzyńca (1 600 000 km2), Missouri (1 371 017 km2), Jukon 
(839 200 km2), Kolumbia (724 024 km2), Kolorado (624 000 km2). Natomiast do 
najdłuższych rzek zalicza się: Missouri (3768 km), Missisipi (3544 km) I Jukon (3185 
km)12. 

 
Największe powodzie w USA 
Powodzie w USA zdarzają się kilka razy w roku. Najczęściej są skutkiem 

intensywnych opadów towarzyszących tornadom, huraganom i cyklonom.  
Jedna z największych powodzi miała miejsce w 31 maja 1889 roku. Trwające 

kilka dni intensywne opady deszczu doprowadziły do pęknięcia tamy South Fork na 
rzece Little Conemaugh i uwolnienia 14,55 mln m3 wody. W wyniku powodzi śmierć 
poniosły 2 209 osoby, a straty oszacowano na 17 mln (463 mln USD  
w 2017 roku)13.  

W późniejszych latach kilkakrotnie dochodziło do awarii zapór w różnych 
częściach kraju. W 1911 roku awarii uległa zapora Austin a w 1928 roku zawaliła się 
zapora St. Francis. Zapora Laurel Run, której przepustowość od 1943 roku oceniana 
była jako niewystarczająca, uległa awarii w 1977 roku przyczyniając się do śmierci 
40 osób14. 

W 1927 roku doszło do powodzi na rzece Missisipi. Była to jedna  
z największych klęsk żywiołowych w USA. Pokrytych wodą zostało ponad 59 569 
km2 (Arkansas, Illinois, Kentucky, Luizjana, Mississippi, Missouri, Tennessee, 
Teksas, Oklahoma i Kansas). Śmierć poniosły ponad 250 osób15. 

Współcześnie największą powodzią było wezbranie w 2011 roku na rzece 
Missouri. Przyczyną były intensywne opady śniegu w Górach Skalistych  
i rekordowe opady deszczu w środkowej i wschodniej Montanie. Przepływy na 

                                                           
11https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/us.html (pobrano: 
29.07.2018 r.). 
12https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeki_w_Stanach_Zjednoczonych (pobrano: 29.07.2018 r.). 
13https://en.wikipedia.org/wiki/Johnstown_Flood (pobrano: 29.07.2018 r.). 
14Sideadmin, Top 10 Worst Floods in US History, https://www.hydrologicalsolutions.com/flooding/top-10-
worst-floods-us-history/ (pobrano: 29.07.2018 r.). 
15Tamże. 
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zaporach Fort Peck, Garrison, Oahe, Big Bend, Fort Randall i Gavins Point były 
rekordowe. Siedem stanów (Kansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Dakota Północna, 
Dakota Południowa, Montana) zostało pokrytych wodą. Straty oszacowano na 2,8 
miliarda USD16. 

 
Ochrona przeciwpowodziowa 
Ochrona przeciwpowodziowa regulowana jest poprzez dwie ustawy federalne. 

Pierwszą jest Flood Control Acts (FCA) z 1936 roku, wraz z późniejszymi 
uaktualnieniami. Drugą jest ustawa o ubezpieczeniach przeciwpowodziowych 
(NFIP) z 1968 roku z późniejszymi poprawkami. Ustanowiono program 
ubezpieczenia zachęcającego do ograniczenia zabudowy terenów leżących  
w obrębie 100-letniego obszaru zalewowego.  

Ochronę przeciwpowodziową można podzielić na techniczną i nietechniczną. 
Ochrona techniczna wykorzystuje zbiorniki retencyjne i wały przeciwpowodziowe, 
których zadaniem jest zmiana właściwości fali powodziowej. Wały 
przeciwpowodziowe stanowią znaczny problem. Trudnością jest wyznaczenie 
organów zarządzających wałami na odcinki od 48 280 do 160 934,4 km. Większość 
wałów została skonstruowana przez Korpus Inżynierów Armii USA, a następnie 
przekazana lokalnym podmiotom, które są regularnie kontrolowane. Część wałów 
zarządzana jest przez FEMA oraz prywatnych właścicieli, którzy nie mają 
wystarczających środków na utrzymanie wałów.  

Działania nietechniczne wykorzystywane są głównie na skalę lokalną. 
Stosowane są ograniczenia w zabudowie terenów zalewowych, systemy wczesnego 
ostrzegania i relokacja17. 

Koszty ochrony przeciwpowodziowej poniesione przez FEMA w latach 1998-
2014 wyniosły 48,6 miliarda USD. W 2017 roku rząd federalny ogłosił 44 poważne 
katastrofy (powodzie i huragany), czyli więcej o 8 niż w 2016 roku. Poniesione 
wydatki mogą okazać się nieadekwatne do strat wyrządzonych przez powodzie. 
Ponadto badania dowodzą, iż coraz częściej może dochodzić do powodzi 
przypływowych, jednakże nie podejmuje się działań ograniczających zagrożenie 
powodziowe na wybrzeżach18. 

Istotną wadą ochrony przed powodzią jest konflikt pomiędzy agencjami 
federalnymi. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) nie jest zgodna 
z ustawą o zagrożonych gatunkach (ESA), w związku z czym FEMA przyjęła na 
siebie rolę nadzorowania i ograniczania działalności na obszarach zalewowych  
w miejscach, w których ucierpiały siedliska zagrożonych zwierząt19. 

W 2017 roku odwołano Federalny Standard Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym. Celem tego standardu była budowa infrastruktury, finansowanej ze 
środków federalnych, będącej bardziej odporną na powodzie i wzrost poziomu 

                                                           
16https://en.wikipedia.org/wiki/Floods_in_the_United_States:_2001%E2%80%93present (pobrano: 
29.07.2018 r.). 
17D. Tullos, Opinion: How to achieve better flood-risk governance in the United States, Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. 2018, nr 115(15),. 
18J. Scata, A New Flood Protection Standard for the US’ Flooding Problem, 
https://www.nrdc.org/experts/joel-scata/new-flood-protection-standard-us-flooding-problem (pobrano: 
03.08.2018 r.). 
19D. Tullos, Opinion: How to… dz. cyt., s. 3731–3734. 
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morza. Odwołanie standardu może doprowadzić do zwiększenia kosztów katastrof  
i osłabienia ochrony przeciwpowodziowej20. 

 
Podsumowanie 
Ochrona przeciwpowodziowa w Holandii i USA jest odmienna. W Holandii do 

kwestii zagrożenia powodziowego podchodzi się w trybie ciągłego monitorowania 
tzn. na bieżąco dokonuje się oceny zagrożenia powodziowego i podejmuje 
adekwatne działania, aby zminimalizować/wyeliminować ryzyko zalania. Jest to 
możliwe dzięki systemowi tam (Plan Delta) i regulacji wpływu wody w głąb lądu. 

Ochrona przed powodzą w USA skupia się na ograniczaniu przepływu wody  
i gromadzeniu jej w zbiornikach retencyjnych. Zabezpieczenie stanowią również 
wały przeciwpowodziowe, jednakże brak jednego zarządcy wpływa negatywnie na 
stan techniczny. 

Zestawiając ze sobą obie strategie ochrony przeciwpowodziowej zauważyć 
można mocne i słabe strony stosowanych zabezpieczeń. Dostrzegalnym jest, iż 
Holandia, stanowiąca jedynie ok. 0,42 % powierzchni USA, w skuteczny sposób 
może zabezpieczyć mieszkańców i środowisko przed powodzią. W przeciwieństwie 
do USA stosowane zabezpieczenia są skuteczne i będą chronić kraj przez długi 
okres czasu. Stany Zjednoczone stosując ochronę pasywną nie zmniejszają 
zagrożenia powodziowego, a jedynie zwiększają koszty ewentualnego wezbrania. 

 
Streszczenie  
W artykule przybliżono kwestię ochrony przeciwpowodziowej w Holandii  

i Stanów Zjednoczonych. W obu państwach powódź jest istotnym i częstym 
zagrożeniem. Jednakże zauważalne są odmienne sposoby radzenia sobie  
z żywiołem. W Holandii realizowana jest ochrona aktywna polegająca na ciągłym 
kontrolowaniu stanu rzek. Wykorzystuje się również system tam 
przeciwpowodziowych (Plan Delta) chroniących przed tzw. cofką. Natomiast  
w USA stosuje się ochronę bierną, polegającą na monitorowaniu większości 
obwałowań i odpowiednim dysponowaniu rezerwą powodziową w zbiornikach 
retencyjnych. 

Słowa kluczowe: ochrona przeciwpowodziowa, Plan Delta, Holandia, Stany 
Zjednoczone Ameryki 

 
Summary 
The article discusses the issue of flood protection in the Netherlands and United 

States of America. In both countries, flooding is an important and frequent threat. 
However, there are noticeable different ways of dealing with the element. Active 
protection in the Netherlands is based on continuous monitoring of the condition of 
rivers. The flood protection system (Delta Plan) is also used to protect against so-
called backwater. In contrast, in the USA passive protection is used, consisting in  
  

                                                           
20J. Scata, Trump Revoked Flood Protections fom Millions of Americans, 

https://www.nrdc.org/experts/joel-scata/trump-revoked-flood-protections-millions-americans (pobrano: 

03.08.2018 r.). 
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monitoring the majority of embankments and proper disposal of flood reserves in 
retention reservoirs. 

Key words: flood protection, Delta Plan, Netherlands, United States of America 
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ŻOŁNIERZ – KAPITAŁ POLSKIEJ ARMII. ZARZĄDZANIE PERSONELEM 

WOJSKOWYM 

 
Ludzie na wojnie są niczym,  

jeden człowiek jest wszystkim. 
Napoleon Bonaparte  

 
 
Wstęp 
Na pytanie o to, który czołg na świecie jest najlepszy, odpowiedź jest 

jednoznaczna: ten, który ma najlepiej wyszkoloną załogę. To pojedynczy żołnierz, 
każda poszczególna załoga, drużyna stanowią o sile armii. Wiele osób lekceważąco 
odnosi się do działania małych struktur, lecz to właśnie one stanowią jeden z filarów 
sukcesu. Dobrze wyszkolona osoba (nie tylko w wojsku, ale też w środowisku 
cywilnym), która potrafi bardzo dobrze wykonywać swoją pracę – to jeden  
z nadrzędnych celów działań menadżerów, dowódców. Przełożony powinien potrafić 
wpływać na swoich podwładnych i dawać im przykład do działania. Jego 
przesłaniem winno być to, iż niezależnie od tego, jak wielkie są wyzwania w naszym 
życiu, zawsze istnieje droga, aby stawić im czoła i je pokonać. Poddanie się nie 
oznacza rozwiązania problemu/wykonania zadania. Z całą pewnością nie jest również 
środkiem do osiągnięcia pełnego, satysfakcjonującego, twórczego życia. Tym 
środkiem jest natomiast zdolność do postrzegania wyzwań w naszym życiu jako 
chwilowych (i rozwiązywalnych) przeszkód. W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia 
jest bardzo szybkie i gdzie indywidualizm i egoizm to bardzo często definiują osobę, 
w wojsku niezmiennie istotne jest to, aby praca, która wykonują żołnierze wpływała na 
cały pododdział. W sytuacji czasu wojny nie ma miejsca na indywidualizm. Niemniej 
jednak naturalnie sprawą pożądaną jest to, by żołnierz (jako jednostka) był sprawny, 
silny i honorowy. Pojawia się zatem pytanie o to, jak „zbudować” kapitał armii i jakie 
procesy temu mogą służyć. Poszukiwanie odpowiedzi na to zagadnienie stawowi 
istotę i cel niniejszego artykułu.  

W kolejnych częściach pracy pojawiać będzie się charakterystyka zarządzania 
przełożona na realia wojska. Fundamentalne jest zatem zdefiniowanie istoty 
zarządzania – jako nauki oraz jako praktyki. „Zarządzanie jest procesem, który 
zwykło się uważać za powodowanie realizacji zamierzonych celów. Dość prosto, ale 
i zarazem trafnie zdefiniowali ten proces F.E. Kast i J.E. Rosenzweig, zauważając, 
że jest to »proces koordynowania zbiorowych wysiłków dla osiągnięcia celów 
organizacyjnych przez ludzi, przy wykorzystaniu techniki, w zorganizowanych 
strukturach, w oparciu o wyznaczone zadania«. Zarządzanie realizowane jest przez 
kierowników (menedżerów) poprzez kilka zasadniczych funkcji: planowanie, 

organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie.”1. Wśród celów 

zarządzania organizacjami można wyróżnić: 

                                                           
1B. Glinkowska, T. Czapla, Podstawy zarządzania [w:] Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik 
dla sędziów i prokuratorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 23. 
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 Realizację sprecyzowanych zamierzeń, działań, zadań, przedsięwzięć; 

 Maksymalizację zysku/budżetu; 

 Wytwarzanie dóbr/usług na rzecz społeczeństwa; 

 Zrównoważone funkcjonowanie; 

 Przetrwanie i rozwój2. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi, jako element zarządzania organizacjami 

definiowane jest „jako metoda pozyskiwania, utrzymywania i redukowania 
pracowników potrzebnych organizacji do prowadzenia działalności. W tym obszarze 
mieści się planowanie, rekrutacja, wybór i wdrażanie pracowników, oceny okresowe, 

kontrola, płace, działania motywujące, szkolenia, odejścia.”3.  

 

Stres i motywacja w działaniu 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jako praca z człowiekiem, w znacznym stopniu 
związane jest z sferą psychologiczno-społeczną każdej jednostki. Świadomość 
zjawisk i procesów wpływających na człowieka (oraz w nim zachodzących) wydaje 
się być kluczowym czynnikiem do konstruktywnego i efektownego zarządzania jego 
potencjałem.  

Podążając za Teorią zachowania zasobów autorstwa S. E. Hobfolla należy 
wprowadzić dwa kluczowe pojęcia. Pierwsze z nich to zasoby. Według autora celem 
ludzkiej aktywności jest zdobywania, zatrzymywanie oraz ochrona zasobów. 
Zasobami mogą być wszelkie te przedmioty, warunki, idee, zdolności, cechy 

osobowe, relacje, które służą jak najpełniejszemu życiu jednostki4. Zasoby są tym, 
co pozwalają jednostce trwać i przetrwać. Drugim kluczowym terminem jest stres. 
W prezentowanej teorii stresem określa się stan wewnętrzny, który z punktu 
widzenia jednostki jest dla niej niekorzystny. Źródłem stresu jest zakłócenie 
równowagi w wymianie zasobów pomiędzy jednostką a otoczeniem. Innymi słowy, 
„stres według tej koncepcji pojawia się wtedy, gdy zasoby są tracone, istnieje 
zagrożenie utraty zasobów lub gdy inwestowane (tracone) zasoby nie przynoszą 

oczekiwanych zysków (wzrostu puli zasobów)”5. Ważne jest tutaj zrozumienie tego, 

że im więcej zasobów posiada dana jednostka tym mniej podatna jest ona na ich 
stratę (pojawia się bowiem spirala zysków). 

Stres można opisać również jako reakcję na czynniki socjalne, fizyczne lub 
mentalne. Czynniki socjalne to, przykładowo, myślenie o tym, jak jesteśmy 
postrzegani przez innych. Mówiąc o czynnikach fizycznych mamy na myśli sytuację, 
w której (hipotetycznie) jesteśmy ranni, jest nam zimno, jesteśmy zmęczeni itp. 
Natomiast czynniki mentalne to sytuacje, w których się boimy np.  
o swoje bezpieczeństwo w chwili zagrożenia. Strach jest najprawdopodobniej jedną 
z najstarszych emocji, pojawia się w reakcji na zagrożenie i jest związany ze 
stresem. Według specjalistów najczęstszymi przyczynami stresu w miejscu pracy 
są: presja czasu, konflikty interpersonalne, pośpiech, odpowiedzialność za 

                                                           
2A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995, s. 50. 
3W. Harasim, Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim [w:] Człowiek i organizacja XXI wieku, 
Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013, s.9. 
4J. Strelau, D. Doliński, Psychologia t. 2, GWP, Gdańsk 2008, r. 19. 
5B. Dudek, Stres związany z pracą: teoretyczne i metodologiczne podstawy badań zależności między 
zdrowiem a stresem zawodowym [w:] M. Górnik-Durose i B. Kożusznik (red.). Perspektywy psychologii, 
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007, s.317. 
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pracowników, kultura organizacji6. Mówi się, że praca w wojsku jest służbą, co 

wynika ze specyfiki tego zawodu. Dyscyplina, regulaminy, instrukcje, dokumenty 
które żołnierz musi znać – to wszystko odciska na nim swoje piętno. Każdy z nas 
pracuje nad wieloma problemami i trudnościami, jednak mądrością „szefa” jest 
ukierunkować ludzi mu „powierzonych” na właściwe tory, zmienić tok myślenia na 
pozytywny. Obecnie w świecie panuje trend dotyczący sięgania po publikacje 
poświęcone walce z samym sobą, walce ze stresem, zarządzaniu, radzeniu sobie  
z przeciwnościami losu. Coraz więcej osób uczęszcza również na szkolenia  
z zakresu motywacji, czy kompetencji menadżerskich. Również w wojsku coraz 
częściej poruszany jest temat Human Resource (HR), który to wraz z wejściem 
Polski do NATO coraz sprawniej się rozwija. Celem zarządzania kadrami jest m.in.: 
utrzymanie dobrych pracowników; efektywne wykorzystywanie zdolności całej 
zbiorowości; jak i również rozwój umiejętności grupy, czy stały proces podnoszenia 
kwalifikacji. Sposobów (metod, technik) na właściwe zarządzanie ludźmi w teorii jest 
wiele, lecz to dowódca dobiera ja i modyfikuje względem potrzeb i swojej wiedzy 
(swoich kompetencji). Systematyczność, przez wielu niedoceniana czy wręcz 
bagatelizowana, jest jednym z filarów tworzących fundamenty sukcesu. Wynika to  
z tego, że niejako zmusza nas ona do robienia niejednokrotnie tych samych rzeczy, 
co w konsekwencji prowadzi do wykreowania, zbudowania odpowiedniego poziomu 
umiejętności. Systematyczność pozwala krok po kroku realizować wyznaczone cele. 
Powiązana jest ona bezpośrednio z motywacją. Dążenie do sukcesów często 
wymaga pracy na własny rachunek, gdzie nie mamy nad sobą „szefa”, który nas 
"pozytywnie" motywuje do pracy. Jeżeli sami nie podejmiemy wysiłku i nie będziemy 
systematycznie pracować, to nie możemy spodziewać się oszałamiającego 
sukcesu. Odnosi się to zarówno do żołnierzy szeregowych, jak i do dowódców 
każdego szczebla. Potęgę systematyczności chciałbym zestawić z zasadą Pareto. 
Zasada ta, znana również pod nazwą „Zasady 80/20” to wynik obserwacji jakie blisko 
sto lat temu przeprowadził i opublikował Vilfredo Pareto. Ten włoski uczony (bazując 
na niniejszej zasadzie) zauważył między innymi, że 80% dóbr znajduje się w rękach 
zaledwie 20% społeczeństwa. W wojsku natomiast owe proporcje rozkładają się tak, 
że 80% sukcesów jest dziełem 20% żołnierzy, zaś 20% naszej pracy daje 80% jej 

efektów7. 

W dzisiejszych czasach wiele mówi się o motywacji, czy też bardziej 
szczegółowo – motywowaniu pracowników. Jest to bardzo szerokie pojęcie  
i należy podejść do niego wielopoziomowo i wieloaspektowo. Motywacja jest 
pojęciem o wielu różnych znaczeniach, a jej problematyką zajmuje się wiele nauk, 
szczególnie zaś psychologia i ekonomia. Najczęściej jednak definiowana jest jako 
szczególny stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Działanie 
człowieka często jest nieracjonalne, ciężko jest więc jednoznacznie (i uniwersalnie) 
ustalić, co lub kto wpływa na ukierunkowanie go do dobrego (tu w rozumieniu 
efektywnego, konstruktywnego) działania. Jeszcze trudniej jest wypracować 
sztywne procedury, SOP-y (Standard Operating Procedure) na temat tego, jak 
motywować podwładnych. Szczególnie trudne wydaje się to być w wojsku, gdzie 

                                                           
6B. Dudek, M. Waszkowiak, W. Hanke, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu 
zawodowego, wyd. IMP, Łódź 1999. 
7R. Dunford, Q. Su, E. Tamang, A. Wintour, The Pareto Principle, The Plymouth Student Scientist, 2014, 
7, (1), 140–148. 
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żołnierze są przyzwyczajeni do z góry narzuconych norm, zasad, regulaminów, 
doktryn. Jednak jeśli chodzi o motywowanie podwładnych, szeroki wachlarz 
możliwości pozostawiono dowódcom poszczególnych szczebli. Nie pozostawia 
wątpliwości fakt, iż motywowanie pracowników odgrywa niezmierne istotną rolę  
w każdej organizacji, bez względu na to, czy jest to organizacja działająca  
w obszarze biznesu, ochrony środowiska czy też obronności kraju. W tym obszarze 
bardzo ważny jest przywódca, którego można porównać do kompasu.  

 
Proces zarządzania 
Właściwe zasady przewodzenia są jak kompas – zawsze wskazują drogę. 

Jeżeli potrafi się je interpretować i analizować, nie ma możliwości zgubienia się lub 
wprowadzenia w stan dezorganizacji. Dowódca znający się na kompasie, tzn. 
znający zasady motywowania podwładnych, staje się nawigatorem (mentorem). 
Przywództwo oparte na zasadach wynika z założenia, iż nie można bezpodstawnie 
tych zasad łamać. Te wzorce przez kolejne wieki historii kreowały się niejako same. 
Nie sposób działać wbrew naturze, ponieważ ona nie wybacza błędów. Jedną  
z charakterystycznych cech naszych liderów jest umiejętność zdjęcia okularów 
(swoistego filtra) przez które patrzą i obiektywnego spojrzenia na to, jak wartości 
zgadzają się z „kierunkiem północnym”. Żołnierze bardzo często mówią o swoim 
liderze, że jest konkretny. Co więcej, chcą być dowodzeni przez wiarygodną osobę. 
Kluczowy jest tutaj proces oceny przez podwładnych cech charakteru i kompetencji 
przywódcy. Wiarygodność jest podstawą tej oceny, a także zaufania, które w wojsku 
polega na emocjonalnej więzi pomiędzy dowódcą a podwładnymi. Jeżeli  
w pododdziale występuje wiarygodność i zaufanie, zadania do wykonania stają się 
łatwiejsze i przyjemniejsze. Wtedy też porozumienie staje się łatwiejsze, a przy 
okazji ma miejsce efekt synergii. Te dwie cechy są źródłem sukcesu, a ich brak 

powoduje porażkę8. Kierowanie personelem w wojsku jest specyficznym, 
interpersonalnym stosunkiem członków organizacji, uprawniający dowódców do 
zamierzonego wpływania na zachowanie podwładnych, aby osiągnąć zamierzone 

cele9. Zasoby personalne to uzdolnienia zarządcze i kapitał pracowniczy. Działania 

podejmowane przez liderów są zamierzone i ukierunkowane na osiąganie celów 
organizacji. Podstawowym celem zarządzania jest zapewnienie sprawnego  
i skutecznego osiągnięcia celów organizacji. O byciu kierownikiem w armii na 
poszczególnym szczeblu, decyduje formalny przydział stanowiska, do którego 
przypisuje się odpowiedni wachlarz uprawnień i kompetencji oraz narzędzi do 
sterowania decyzjami. Należy również pamiętać o tym, że wojsko jest organizacją 
nienastawioną na zysk. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. Armia musi sprawnie i rozsądnie wykorzystywać powierzone jej 

środki, gdyż pochodzą one z pieniędzy podatników10. W literaturze z zakresu 

zarządzania występuje wiele koncepcji przywództwa. Jedna z nich, prezentowana 

poniżej, mówi o sześciu specyficznych umiejętnościach przywódczych11. Są to: 

 Umiejętność obserwowania zmian w środowisku i reagowanie; 

                                                           
8S. Covey, Zasady skutecznego przywództwa, wyd. REBIS, Poznań 2004, s. 27.  
9A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 178.  
10R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa 2004, s. 6 
11A. Pocztowski, Zarządzanie..., s. 179. 
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 Umiejętność organizowani i nadzorowania relacji w obrębie wykonania 
zadania; 

 Umiejętność wykorzystywania informacji i komunikowania się; 

 Zdolność do tworzenia klimatu samorozwoju ( swojego i podwładnych); 

 Zdolność motywowania; 

 Odpowiedzialność za podjęte decyzje; 

 Proces zarządzania. 

 

Rysunek nr 1. Proces zarządzania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R.W. Griffin, Podstawy zarządzania 

organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s.8. 

 

Coraz częściej w wojsku dowódcę nazywa się liderem, a specjaliści tematyki 
zarządzania skłaniają się wręcz do nazywania go menadżerem zespołu. Nie ma 
znaczenia tak naprawdę jak w naukowej literaturze ta osoba jest nazywana, ważne 
jest by spełniała swoje zadania. W skład procesów zarządzania wchodzi: 
planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenia i kontrola. Wyżej 
wymienione czynności połączone ze sobą tworzą logiczną całość i zakładają 
stosowanie jednocześnie więcej niż jednego typ działań. Wszystko to kreuje 
komplementarne ujęcie istoty zarządzania.  
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Proces dowodzenia 

W wojsku jednak większą uwaga aniżeli na proces zarządzania kładzie się na 

proces dowodzenia. Poniższy rysunek przedstawia tenże proces.  

 

Rysunek nr 2. Proces dowodzenia 

Źródło: Regulamin Działań Wojsk Lądowych, Warszawa 2008. 

 
Zaprezentowany na powyższym schemacie proces umożliwia realizację funkcji 

dowodzenia i jest traktowany jako proces decyzyjny. Składa się z powtarzalnych faz, 
etapów i czynności. Jest to cykl informacyjno-decyzyjny wykonywany przez 
dowództwo – taki sam na wszystkich szczeblach dowodzenia. Polega on na 
cyklicznej realizacji czynności w obszarze funkcji dowodzenia. Z pewnością jest on 
podobny do procesu zarządzania, lecz bardziej przystosowany do specyfiki wojska, 
szczególnie do czasu godziny „W”.  

 
Autorytet – lider 
Na podstawie analizy teorii dotyczących przywództwa, można stwierdzić, że 

autorytet generuje pozytywne konsekwencje w procesach szkolenia i wychowania 
żołnierzy. Autorytet to uznanie i poważanie społeczne przypisywane osobie. Jego 
źródłem są: wiedza, umiejętności, cechy charakteru, zasady postępowania, 
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wartości. Autorytet formalny łączy się z zajmowanym stanowiskiem i jest on jak 
gdyby obligatoryjny dla osoby piastującej daną posadę. Natomiast autorytet 
nieformalny „powstaje” na podstawie swoich poczynań. Dowódca kreuje go  
w sobie, co powoduje skłanianie się żołnierzy do podporządkowania się jego 
decyzjom oraz obieranie go za wzór do naśladowania. Z pewnością podwładny, 
który ceni swojego przełożonego lepiej wykonuje powierzone mu zadania, gdyż 
wierzy w to, że dowódca stawiając mu rozkaz przeanalizował wszystko dokładnie  
i wybrał najlepszą możliwość. Charakterystycznym wyznacznikiem autorytetu 

nieformalnego dowódcy jest uznanie i zaufanie wśród podwładnych żołnierzy12.  
Zarządzanie personelem wojskowym to również umiejętność podejmowania 

decyzji. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego jest to postanowienie będące 

wynikiem dokonania wyboru.13 Proces podejmowania decyzji obrazuje kolejność 
poniższych czynności: 

 Rozpoznanie i zdefiniowanie zjawiska 

 Wypracowanie wariantów działania 

 Wybór najlepszego wariantu 

 Wprowadzenie decyzji w życie.14 

Wybór najlepszego wariantu odnosi się do skuteczności decyzji, która 
zoptymalizuje wykonanie zadania. Często decyzja niesie za sobą niezadowolenie 
podwładnych, co z kolei wymaga osiągnięcia zrozumienia osób partycypujących  
w czynnościach wykonawczych. Podejmowanie decyzji wiąże się też  
z planowaniem, które można podzielić na jednorazowe i ciągłe. Plan jednorazowy 
polega na stworzeniu sposobu wykonania zadania, które prawdopodobniej jest 
pojedyncze lub istnieje małe prawdopodobieństwo, że powtórzy się jeszcze kiedyś 
w przyszłości. Planowanie ciągłe obejmuje: opracowywanie programów, projektów, 
koncepcji, standardowych procedur działania, przepisów i reguł do działań 

powtarzających się regularnie15. W trakcie planowania, dowódca może wziąć pod 

uwagę partycypację żołnierzy. Aktywne uczestnictwo traktowane jest jako integralna 
część zarządzania zasobami ludzkimi i ukierunkowane jest na wzmacnianie 
zaangażowania podwładnych w sprawach pododdziału, co przyczyni się do wzrostu 
efektywności pracy. Partycypację można podzielić na pośrednią i bezpośrednią. Ta 
pierwsza odnosi się do oddziaływania przez związki zawodowe, komisje i zespoły, 
w wojsku natomiast może to być mąż zaufania, do którego przychodzą osoby np.  
z kompanii i proponują swoje rozwiązania, które on następnie przekazuje na wyższe 
szczebla. Pojęcie partycypacji bezpośredniej najczęściej rozumiane jest szeroko 
i swoim zasięgiem obejmuje wszelkie formy udziału pracowników w podejmowaniu 
decyzji, które nie są partycypacją finansową i nie wymagają powoływania 
przedstawicieli pracowników. Mowa jest tu między innymi o takich czynnościach jak: 
rozszerzenie zakresu pracy, spotkania żołnierzy z przełożonymi, a także wszelkie 
inne pojedyncze propozycje żołnierzy składane swojemu przełożonemu na temat 
jego miejsca bądź środowiska pracy. Słusznie uważa się, że skuteczne 
motywowanie i prawdziwe angażowanie pracowników w sprawy jednostki to jedno  

                                                           
12L. Kanarski, B. Rokicki, Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych, Warszawa 2002, 
s.161. 
13https://sjp.pwn.pl/slowniki/decyzja.html [dostęp: 20.04.2018]. 
14R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s.281. 
15Tamże, s.229. 
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z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoją dzisiejsi dowódcy ,ponieważ ma ono 
bezpośredni wpływ na wyniki personelu i całej jednostki jako całości. 

W wojsku wiele decyzji, rozkazów szybo się zmienia. Według Deminga, 90 
procent problemów związanych ze zmiennością sytuacji jest spowodowane 
funkcjonowaniem systemu aniżeli działaniem pojedynczych osób. Jednak to ludzie 
tworzą i kontrolują systemy. Im bardziej i im częściej decyzje są zmieniane, tym 
bardziej systemy wymyślone przez nich samych stają się zmienne i niestałe. 
Wartość pożądaną, przyniesie ustabilizowanie wyników pracy żołnierzy, 
usamodzielnienie ich w wykonywanej pracy, i uczynienie ich działanie spójnym  

i logicznym16. Kierowanie personelem wojskowym, określa się również jako sposób 
realizacji celów przez pracę innych ludzi z innymi. Podział pracy oparty jest na relacji, 
przełożony – podwładny. Delegowanie polega na przekazaniu części uprawnień  
i zadań podwładnemu, ale także na odpowiedzialności za to, by wykonać określone 
zadania. Należy podkreślić, że jeśli osoby zazwyczaj nie obciążone odpowie-
dzialnością, nieustająco wytykające błędy i wyrażające ogólne niezadowolenie, 
nagle dostaną trudne zadanie to w och postawie i zachowaniu zachodzi wiele 
konstruktywnych zmian. Oddelegowane uprawnienia zwiększają poziom presji  
i odpowiedzialności, co służy nabywaniu nowych kompetencji. Bardzo ważną rolą 
dowódcy jest uświadomienie żołnierzom jak ważne jest ich zadanie, nawet jeśli 
wydaje się być ono być bezsensowne z punktu widzenia wykonawcy.  
W takim miejscy należy wskazywać na cel pojedynczego zadania w szerszym 
kontekście – w całości danego systemu/planu. Konsekwencją tego jest 
kształtowanie się stosunków i warunków pracy. Stosunki pracy nawiązują do ogółu 
wzajemnych relacji pomiędzy przełożonymi, podwładnymi, żołnierzami. W armii są 
to zazwyczaj dowódca np. plutonu a żołnierze tego plutonu, którzy wzajemnie kreują 
zdanie na temat swojego „szefa” a ich wspólne zdanie i stosunek dowódcy do nich 
tworzy stosunki pracy. Przyjazne środowisko pracy tworzy wielorakie korzyści m.in. 
wyższa efektywność pracy, rzadsze zwolnienia lekarskie, nieunikanie od 

obowiązków służbowych, wzrost zaangażowanie17. Obowiązkiem dowódców jest 
dbanie o zapewnienie dobrych stosunków i warunków pracy. Ważne jest by oni sami 
dostrzegli jak bardzo ważna rolę pełnią właśnie te czynniki Na warunki pracy  
w wojsku czyli na sprzęt, budynki, maszyny, magazyny, hale, urządzenia, często 
dowódcy nie mają wpływu. Ważne jest aby przekształcić coś co jest przeciętne np. 
stary czołg na wyzwanie – zadanie wspólnej naprawy, rekonstrukcji. Celem jest tutaj 
zaaranżowanie atmosfery zaangażowania i celowości podejmowanych zadań.  

 
Podsumowanie 
Różne oczekiwania towarzyszą ludziom, gdy zaczynają pracę, gdy są w toku 

pracy, lub są w jakiejś sytuacji. Wiele problemów powstaje min. przez dwuznaczne 
sytuacje, niezrozumienie oczekiwania. Sprzeczne oczekiwania związane  
z charakterem zadania, ról, celów mogą napotkać się z trudnościami i wywołać 
zgrzyty w relacjach interpersonalnych. Zarządzanie przez oczekiwania, czyli przez 
ludzkie pragnienia i nadzieje, przez to co chce się osiągnąć, każdy pracownik  
w jakimś momencie swojej kariery zawodowej określa swoje cele. Wynikają one 

                                                           
16S. Covey, Zasady… dz. cyt., s. 280. 
17A. Pocztowski, Zarządzanie…dz. cyt., s. 377. 
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choćby z potrzeb uznania i samorealizacji, czyli z górnej partii piramidy potrzeb 
Maslowa. Oczekiwania powinny wiązać się z realnością działań, trzeba też 
stopniować oczekiwania. By osiągnąć zamierzony cel przez zarządzanie przez 
oczekiwania bardzo ważne jest wzajemne zaufanie i komunikacja, żeby interakcje 
były spójne. Bardzo podobną techniką zarządzania jest zarządzanie przez cele,  
a więc model dowodzenia oparty na określeniu celi. Polega na możliwości 
uczestnictwa żołnierzy w kreowaniu celów w ich obrębie zainteresowania, a także 
wyboru sił i środków do ich wykonania, z równoczesną akceptacją przełożonego. 
Stopień spełnienia wcześniej ustalonych celów, jest podstawą oceny rezultatów 
pracy. W wojsku raczej mówimy o stawianiu zadań aniżeli o stawianiu celi, jednak te 
sformułowania są bardzo podobne do siebie, bo czy nazwiemy to celem czy 
zadaniem, sposób i efekt a także proces jest ten sam. M. Armstrong pisał, zaznaczał, 
że zarządzanie zasobami ludzkimi to spójne i strategiczne podejście do zarządzania 
ludźmi, czyli najcenniejszym kapitałem. 
 

Streszczenie 
Nadrzędnym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, jakie procesy oraz 

jakie czynniki kształtują kapitał (ludzki) polskiej armii. Punktem wyjścia dla pracy 
zostały definicja oraz cele zarządzania/zarządzania zasobami ludzkimi. 
Fundamentem dla rozważań jest osoba żołnierza, wraz ze zjawiskami, które go 
kształtują. Poruszone zostały na tym tle kwestie stresu i motywacji. W artykule, 
następnie zostały scharakteryzowane procesy zarządzania oraz dowodzenia  
z naciskiem na ich wpływ na jakość działań armii. Następnie omówione zostały rola 
i zadanie lidera oraz wskazanie na wpływ autorytetu na jakość procesów 
zarządzania/dowodzenia. 

Słowa kluczowe: wojsko, żołnierz, zarządzanie, dowodzenie 
 

Summary 
The main goal of the article is to answer the question about what processes and 

what factors shape the (human) capital of the Polish army. The definition and goals 
of management and human resources management were the starting point for the 
work. The basis for consideration is the soldier, along with the phenomena that 
shape him. Stress and motivation issues have been touched on this background. In 
the article, management and recovery processes were then characterized with an 
emphasis on their impact on the quality of the army's operations. Next, the role and 
task of the leader as well as the influence of authority on the quality of management/ 
command processes were discussed. 

Key words: army, soldier, management, leadership 
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KULTURA NARODOWA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM 
 
 

Wstęp 
Otoczenie kulturowe jako jeden z elementów badania otoczenia 

przedsiębiorstw ma niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju biznesu.  
W procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – rozpoczęcia ekspansji na 
tereny zagraniczne – niesie za sobą konieczność poznania elementów kultury 
krajów, w którym chcemy rozpocząć swoją działalność. Poznanie ewentualnych 
barier kulturowych daje cenne wskazówki w zakresie prowadzonych operacji 
handlowych – chociażby z zakresu i rodzaju sprzedawanego asortymentu, 
prowadzenia negocjacji biznesowych czy zarządzania personelem – w kontekście 
zatrudniania lokalnej społeczności.  

 
Co to jest kultura narodu w przedsiębiorstwie? 
Dokonując analizy otoczenia kulturowego, należy wyjść od pojęcia kultury. 

Jeden z pierwszych badaczy kultury, angielski antropolog i socjolog Edward Tylor 
mówiąc o kulturze wskazywał na „skomplikowany i współzależny zbiór elementów 
obejmujących wiedzę, wierzenia i wartości, sztukę, prawo, obyczaje i zasady 
moralne oraz wszystkie inne rodzaje umiejętności i zwyczajów nabyte przez istotę 

ludzką jako członka określonej społeczności”1. Z kolei słownik wyrazów obcych 
określił kulturę jako zbiór dorobku ludzkości, powstały w wyniku rozwoju 

historycznego widoczny w warstwie materialnej, jak i duchowej2. Kultura narodu jest 
zatem sumą wartości, pewnych oczekiwań i zachowań, które posiedli i rozwijają 
członkowie danych grup społecznych, przekazując jej elementy z pokolenia na 

pokolenie3. Jest, zdaniem Hofstede, „kolektywnym zaprogramowaniem umysłu, 
które odróżnia członków jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej. Kultura jest 
zatem swoistą sumą działań człowieka w sferze materialnej i niematerialnej, 
ukształtowanej w wyniku odziaływania środowiska oraz życiowego doświadczenia 

jednostek4. Tak też rozumiana jest kultura w działalności biznesowej 
przedsiębiorstw.  

Model kulturowy, który można odnaleźć w każdej społeczności, jest sumą 
trzech warstw, których poznanie i zrozumienie jest kluczowe dla rozpoznania 
ewentualnych barier i co najważniejsze, szans rozwoju w obcej społeczności. 
Identyczny model można wyodrębnić w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, na 

                                                           
1K. Karcz, Nowe tendencje w międzynarodowych badaniach marketingowych, Zeszyty Naukowe SGH. 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005, nr 19, s. 94. 
2J.Tokarski (red.): Słownik wyrazów obcych. PWN. Warszawa 1980, s. 407. 
3M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin. Warszawa 2007, s. 101-102. 
4G. J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Warszawa 2000, s. 17 – 18. 
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którą składają się zasady, założenia, modele zarządzania, klimat organizacyjny 

przyjęte i obowiązujące w danej grupie pracowników przedsiębiorstwa5.  
O ile warstwę widoczną tworzą wytwory i zachowania człowieka do których 

możemy zaliczyć takie artefakty kulturowe jak język, mity czy legendy (tzw. artefakty 
językowe), artefakty behawioralne - obrzędy ceremonialne, rytuały czy artefakty 
fizyczne przejawiające się w warstwie materialnej tj. przedmiotach, wytworach nauki, 

sztuki czy technologii6. Ta warstwa jako sztuczny wynik działania człowieka mimo 
swojej uzewnętrznionej formy wymaga interpretacji przez odbiorców tej warstwy, co 
nie jest łatwym zadaniem.  

Kolejną warstwę tworzą normy i wartości. Mają one charakter częściowo 
widoczny i świadomy, ponieważ są bardziej trwałe od artefaktów i zarazem 
trudniejsze do zaobserwowania. Normy i wartości widoczne są w cechach danej 
kultury, relacjach jej członków z otoczeniem, stereotypach kulturowych. Ostatnia 
warstwa to rdzeń kulturowy. Założenia podstawowe to fundament każdej kultury, 
mimo że trudne w rozszyfrowaniu, ze względu na przyjmowanie pewnych zachowań 
jako aksjomatu – pewniku, objawiają się automatyzmem zachowań ludzkich, to 
także przekonania, które przyjmowane są bezkrytycznie przez członków organizacji. 
To determinuje ludzi do konieczności poznania tego niewidocznego poziomu kultury, 
właściwej interpretacji relacji międzyludzkich, natury człowieka, jego więzi  

z otoczeniem czy jednostką i grupą7.  
Opisany powyżej model kulturowy został przedstawiony na rysunku poniżej. 
 
Rysunek 1. Model kultury narodowej 

 

 

Źródło: Opracowanie M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe. 
Warszawa: Difin, 2007, s. 101-102. 

                                                           
5K. Konecki, Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne. 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1994., s. 6-8. 
6M. Kopczewski, B. Pączek, M. Tobolski , Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
produkcyjnym, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty. 2012, nr 4(26), s. 
932. 
7Tamże.  
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Właściwe poznanie otoczenia kulturowego to proces niezwykle trudny  
i złożony dla przedsiębiorstw ze względu na jego zmienność. Badając otoczenie 
prawno - ekonomiczne czy demograficzne, wykorzystując przy tym konkretne 
wskaźniki, które znajdują odzwierciedlenie w danych statystycznych analitycy 
sięgają do publikacji i zasobów różnych instytucji. W przypadku chęci zbadania 
uwarunkowań kulturowych sprawa nie wygląda tak łatwo. Owszem wzorce 
przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ewoluują podlegają pewnym zmianom, 
lecz nie zawsze jednostka z danej społeczności kulturowej jest „wzorcowym” 
przedstawicielem danej kultury. Jej zachowanie może nie obrazować cech kultury, 
której jest przedstawicielem. Dlatego niezwykle cennym jest dotarcie i poznanie 
ukrytej warstwy kultury poprzez dostępne modele wymiarów kultur narodowych, 
które zostaną zaprezentowane w kolejnej części artykułu.  

 
Wybrane modele wymiarów kulturowych 
Kultura w przedsiębiorstwie tworząca swoisty kodeks zachowań i wartości 

obowiązujący w danym przedsiębiorstwie (obyczajów, strategia prowadzenia 
negocjacji, system motywowania i nagród), może stanowić o sile w kontaktach 
przedsiębiorstwa ze środowiskiem zewnętrznym. Właściwe rozpoznanie obcego 
rynku przez przedsiębiorcę, poprawna interpretacja intencji partnerów czy 
dopasowanie strategii marketingowej do specyfiki danego rynku może stworzyć 
duże szanse rozwoju.  

 
Model Hofstede 
Jednym jednym z najbardziej „rozpoznawalnych” modeli badających różnice 

kulturowe jest model Geerta Hofstede. Geert Hofstede publikując w 1980 roku wyniki 
badań przeprowadzonych na pracownikach firmy IBM wyróżnił cztery podstawowe 
wymiary kultur narodowych wyrażone w stosunku do jednostki i grupy, władzy oraz 
nastawieniu do niepewności i ukierunkowaniu na cele. Model potwierdzał znaczący 
wpływ kultury narodowej, większy niż płeć, wiek czy wykonywany zawód 
pracownika, na postawę i wyznawane wartości w pracy zawodowej. W toku rozwoju 

badań nad tematyką, model został poszerzony o piąty czynnik – stosunek do czasu8. 
Stosunek do jednostki bądź grupy określa w jak dużym stopniu jednostka 

identyfikuje się z grupą oraz jak ważne są dla niej interesy zbiorowe czy dobro grupy.  
Kraje indywidualistyczne to kultury, gdzie pierwszeństwo mają interesy 

jednostki. Jej dobro oraz opinia są niezwykle wysoko cenione, ponieważ autonomia 
i wolność poglądów są bardzo pożądane. Jednostka jest oceniana przez pryzmat 
swoich wyjątkowych umiejętności. Kraje skupiające największą liczbę 
indywidualistów to przede wszystkim w Europie: Francja, Wielka Brytania czy 
Niemcy, na świecie - USA i Kanada. 

Przedstawiciele kultur kolektywistycznych stawiają interes grupy nad interesem 
jednostki. Postrzegają siebie jako członków społeczności, zatem ich interesy 
ustępują interesom grupy. Taka filozofia sprzyja utrzymaniu harmonii  
i niskim ryzyku wystąpienia konfliktów. Opinie i poglądy to wypadkowa poglądów, 
które są społecznie akceptowane. Kolektywizm występuje głównie w krajach Azji 

                                                           
8G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Warszawa 2000, s. 17. 
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Wschodniej i Pacyfiku (Chiny, Indonezja, Hong Kong, Tajwan) oraz niektórych 

krajach Ameryki Południowej i Środkowej (Kolumbia, Panama)9. 
Dystans wobec władzy to drugi wymiar modelu. Bada relacje pracownik – 

pracodawca oraz hierarchiczność. W krajach o dużym dystansie do władzy ma 
miejsce szacunek do przełożonych, czy ogólnie osób zajmujących wyższe 
stanowiska oraz zaakceptowane są decyzje przez nich podejmowane. Kraje  
o dużym szacunku do władz to m.in. Chiny, kraje arabskie (Egipt, Irak, Arabia 
Saudyjska), kraje Ameryki Środkowej (Meksyk, Gwatemala, Ekwador). Odmienna 
sytuacja ma miejsce w społecznościach, gdzie sprawowanie władzy jest prawnie 
usankcjonowane, relacje mają charakter partnerski. Hierarchiczność postrzegana 
jest negatywnie. Kraje Europy Zachodniej, kraje skandynawskie to kraje o niskiej 

hierarchiczności10.  
Stosunek do niepewności to wymiar, który pozwala zbadać na ile ludzie 

akceptują sytuacje i zdarzenia nowe, nagłe i nieznane. W społeczeństwach, gdzie 
unikanie niepewności jest niskie, czyli występuje duża akceptacja dla niepewności 
pracownicy tolerują dobrze zmiany i ryzyko, sytuacje nowe budzą ciekawość. Kraje 
skandynawskie (Szwecja) czy USA oraz Kanada to miejsca, gdzie występuje 
pozytywna reakcja na zmiany, które postrzegane są jako źródło nowych możliwości. 
Odwrotna sytuacja ma miejsce np. w krajach Europy – Francji czy Grecji, gdzie 
unikanie niepewności jest wysokie. To co nowe budzi strach. Zatem wszelkie zmiany 
wprowadza się trudniej. W kręgach kulturowych sprawdzają się utarte schematy 

działań, rutyna oraz postępowanie ujęte w ramach przepisów prawa i postępowań11.  
Nastawienie na cele mówi o motywacjach w osiąganiu założonych celów. Daje 

to podstawę do wyróżnienia w modelu Hofstede kultur męskich oraz kobiecych.  
Ambicja, agresywna postawa – rywalizacja, uparte dążenie do celu, 

nastawienie na dobra materialne i finansowe czy mała wrażliwość i troska o innych 
to cechy kultur męskich. Społeczeństwa męskie to kraje USA, Chiny, Japonia 
Niemcy czy Wielka Brytania. Kultura kobieca to afiliacja utrzymania dobrych relacji 
społecznych, troska o innych i otoczenie. W pracy promowane jest równo-
uprawnienie, harmonia. Nie bez powodu w tych kulturach kobiety często zajmują 
stanowiska kierownicze, a mężczyźni realizują się w obowiązkach domowych. 
Elementy kultury kobiecej możemy zaobserwować w krajach Skandynawskich - 

Dania, Szwecja12. 

Ostatnim wymiarem modelu kulturowego przez pryzmat którego postrzeganie 
jest znaczenie kultury w zarządzaniu międzynarodowym jest stosunek do czasu,  
a ściślej ujmując charakter czasowy – orientacyjny, prowadzonych działań.  

Perspektywa długoterminowa właściwa dla kultur azjatyckich m.in. Korei 
Południowej, Japonii, Chin, a w Europie dla Niemiec charakteryzuje się wytrwałością 
i systematycznymi wynikami w celu stopniowego osiągania rezultatów, gotowością 
do podporządkowywania się, aby osiągnąć cel. Zyski są osiągane w dłuższej 
perspektywie czasu. Z kolei nastawienie na konsumpcję, szybkie zyski i rezultaty  

                                                           
9M. Opala, A. Łukaszewicz, Biznes Międzykulturowy. Przyczyny i Skutki zakłóceń w komunikacji, EFS. 
Warszawa 2010, s. 31. 
10D. Simpson, Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym, Prace  
i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 2012, nr 31,s. 593 – 594. 
11Tamże, s. 594. 
12Tamże, s. 595. 
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w wyniku wzmożonego wysiłku to cechy orientacji krótkoterminowej. Elementy tej 

kultury możemy zaobserwować w społeczeństwach USA czy Wielkiej Brytanii13.  
Powyżej przedstawiony model stał się punktem wyjścia do podejmowanych 

dalszych badań analitycznych w różnicach otoczenia kulturowego. 
 
Model Gestelanda 
Ciekawą koncepcję modelową przedstawił Richard R. Gesteland, określaną 

jako „wielki podział kultur”. Model ten został oparty o przeciwstawną 
czterowymiarową koncepcję elementów kultury. Protransakcyjność – 
propartnerskość; ceremonialność – nieceremonialność, monochromiczność – 
polichromiczność oraz ekspresyjność – powściągliwość zostaną przedstawione  
w tabeli poniżej. 

 
Tabela 1. Model kultury Gestelanda 

Element kultury  Rodzaj kultury  Charakterystyka  Przykład kraju  

Stosunek  
do partnera  
lub transakcji  

kultury 
protransakcyjne 

Nastawienie  
na realizację celu, 
zadania i osiąganie 
określonego wyniku, 
zawarcie kontraktu to 
najważniejsza część 
spotkania 
biznesowego,  
relacje partnerskie 
mają znaczenie 
drugorzędne  

kraje Ameryki 
Północnej, 
Australia  
kraje skandynawskie 

kultury 
propartnerskie 

Relacje biznesowe to 
relacje oparte na 
wzajemnym zaufaniu, 
wykorzystywane są w 
tym celu tez sieci 
kontaktów osobistych.  

Państwa arabskie, 
afrykańskie, 
latynoskie, 
większość państw 
azjatyckich. 

Stosunek  
do 
konwenansów, 
hierarchii, władzy  

kultury 
ceremonialne 
(formalne) 

Duzy dystans władzy, 
szacunek wobec osób 
starszych,  
przywiązywane do 
konwenansów i 
etykiety 

 

Państwa arabskie,  
Państwa latynoskie,  
Państwa azjatyckie 

kultury 
nieceremonialne 
(nieformalne) 

Mały dystans wobec 
władzy, nastawienie na 
partnerskie stosunki w 
relacji podwładny–
przełożony 

USA,  
Kanada 

Znaczenie i rola 
czasu 

kultury 
monochroniczne 

Punktualność, 
przestrzeganie 
ustalonego porządku, 
działanie zgodnie z 
harmonogramem, 

Kraje germańskie, 
europejskie, 
nordyckie  

                                                           
13G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, dz. cyt.,s.350-351. 
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planem i procedurami, 
konsekwentna ich 
realizacja  

kultury 
polichroniczne 

Elastyczny stosunek 
do czasu i planowania 
(brak punktualności – 
tendencja do 
przesuwania godzin i 
terminów spotkań)  

Kraje arabskie,  
kraje Azji Południowej  
i Południowo- 
Wschodniej  

Stopień 
okazywania 
emocji, 
znaczenie 
zachowań 
werbalnych i 
niewerbalnych  

kultury 
ekspresyjne 

Okazywanie emocji, 
intensywny kontakt 
wzrokowy, dotyk 
ożywiona gestykulacja  

Kraje 
śródziemnomorskie 
(Hiszpania, Włochy), 
kraje 
latynoamerykańskie 
(Brazylia) 

kultury 
powściągliwe 

Oszczędna 
gestykulacja,  
znaczny dystans 
przestrzenny, unikanie 
dotyku; mowa ciała 
ograniczona  

Kraje Azji Południowo – 
Wschodniej (Korea, 
Japonia),  
kraje skandynawskie 
(nordyckie – Norwegia, 
Szwecja) 

Źródło: Opracowanie na podstawie: R. R. Gesteland, Różnice kulturowe  
a zachowania w biznesie, PWN. Warszawa.2000, s. 19, 49, 58-67. 
 

Model Trompenaarsa i Hampden-Turnera 
Na uwagę, wśród wielu modeli kulturowych, opracowanych przez teoretyków  

i praktyków zarządzania, zasługuje model zaproponowany przez F. Trompenaarsa  
i Ch. Hampden-Turnera, w którym to został wykorzystany dorobek badawczy Geerta 
Hofstede. Model tzw. 7 wymiarów kultury, nazwany często w literaturze przedmiotu, 
modelem „siedmiu kultur kapitalizmu” bazuje na wspominanych siedmiu cechach 
skonstruowanych na zasadzie przeciwieństw przez pryzmat których zbadanych 
zostało ponad 50 kultur na świecie. Cechy poszczególnych kultur były wyodrębniane 

na podstawie stosunku badanych do ludzi, czasu, otoczenia14.  

W wyniku przeprowadzonych badań, udało się wyróżnić w obszarze stosunku 
do ludzi uniwersalizm versus partykularyzm, odnoszący się do stosunku i postawy 
człowieka wobec drugiej osoby, oraz obowiązujących zasad i norm. Przedstawiciele 
kultur partykularnych przedkładają wyznawane wartości (miłość, przyjaźń, 
szacunek) nad panujące zasady, z kolei członek społeczności kulturowej  
o charakterze uniwersalistycznym wyznaje zasadę bezwzględnego stosowania 

norm i przepisów nie zważając na wartości, jakie wyznaje15. Tym samym  

w relacjach biznesowych partykularyści (np. w krajach azjatyckich) kładą nacisk na 
budowanie dobrych relacji z kontrahentem, z kolei przedstawiciele kultur 
uniwersalistycznych na realizację zadania, np. zawarcie kontraktu (kraje Ameryki 
Północnej – USA).  

                                                           
14M. Komor, Modele komunikacji międzykulturowej, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Ekonomiczne Problemy Usług. 2010, nr 55, s. 403. 
15D. Simpson, Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym, dz. cyt.  
s. 597. 
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Wymiar indywidualizm – kolektywizm to relacja jednostka a grupa. Kultury 
indywidualistyczne to hołd dla jednostki, jej siły, samodzielności i decyzyjności.  
W społeczeństwach kolektywnych o sile decyduje zespół. Decyzja to wynik 
konsultacji z grupą, której interes jest najważniejszy. Te cechy możemy zauważyć  

w społeczeństwach azjatyckich16.  
Emocjonalność a powściągliwość w relacjach biznesowych jest kluczową 

kwestią, stąd też wymiar ten został ujęty w modelu Trompenaarsa i Turnera. 
Najogólniej mówiąc wskazuje na stopień zaangażowania emocjonalnego  

w kontaktach biznesowych17.  
Kolejny, czwarty, wymiar który pozwolił na wyodrębnienie kultur wycinkowych 

i całościowych mówi o sposobie widzenia świata, a dokładniej zakresu, w jakim 
pozwalamy drugiej osobie uczestniczyć w naszym życiu. W biznesie ma to 
przełożenie na przenikanie życia zawodowego z prywatnym (kultury całościowe), 
stopnia poznania kontrahenta – jego rodziny, pasji w celu realizacji umowy 
handlowej. Kultury wycinkowe skupiają się na ofercie biznesowej, relacje osobiste  

z partnerem nie mają znaczenia w prowadzeniu biznesu międzynarodowego18. 
Sposób osiągania pozycji i statusu, który może być przyznany w wyniku zasług 

na gruncie zawodowym, sukcesów i efektywności w pracy – czyli „tego co się robi” 
to domena kultur skandynawskich. Status przypisany wynika z tego, kim jesteśmy, 
jacy się urodziliśmy. Zatem pozycja w społeczeństwie często wynika  

z koneksji, wieku, a nie koniecznie wiedzy i doświadczenia19. 
Znaczenie czasu w kulturach pozwoliło na wyodrębnienie kultur 

sekwencyjnych i synchronicznych. Sekwencyjność wskazuje na postrzeganie 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jako zjawisk następujących po sobie. Czas 
to ciąg następujących po sobie zdarzeń. W biznesie ma to przełożenie na 
konieczność przestrzegania terminów, realizacji zadania jednego po drugim, co 
szczególnie zauważalne jest w kontaktach biznesowych w Ameryce Północnej 
(USA), krajach Europy (Niemcy). Synchroniczność wskazuje natomiast na brak 
wyraźnego rozgraniczenia między trzema wymiarami casu. W efekcie czego nie ma 
konieczności przestrzegania przyjętych harmonogramów, terminów, często wiele 
zadań wykonywanych jest równolegle. Taki styl pracy przyjęty jest m.in.  

w kulturze krajów śródziemnomorskich – Włochy20.  
Stosunek do środowiska to ostatni wymiar kultur. Kultury wewnątrzsterowne 

to kultury charaktertyzujące się dominacją, agresją wobec środowiska. Człowiek 
dąży do kontrolowania przyrody, by wykorzystywać ją do swoich potrzeb.  
W biznesie przekłada się to na walkę z konkurentami na rynku – kraje Europy 
Zachodniej Wielka Brytania, Francja oraz kraje Ameryki Północnej – USA. 
Odmienna sytuacja ma miejsce wśród kultur zewnątrzsterownych, gdzie człowiek 
jest traktowany jak część środowiska naturalnego, zatem podporządkowuje się jego 
prawom. Pogląd ten znajduje odbicie w relacjach handlowych - otwartości  

                                                           
16F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych  
w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2002.s.22. 
17F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury…, dz. cyt., s. 90. 
18F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury…, dz. cyt., s. 103-111, 114-115. 
19F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury…, op. cit dz. cyt.,., s. 144-145. 
20M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, dz.cyt.,s.110. 
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i dostosowywaniu się do wymagań rynku. Narody zewnątrzsterowne to narody 

azjatyckie, afrykańskie, arabskie21.  
Charakterystyka trzech, najbardziej znaczących modeli na podstawie których 

można zbadać kulturę danego narodu wskazuje na wiele cech wspólnych. 
Znaczenie stosunku jednostka a grupa dostrzegane jest zarówno u G. Hofstede i F. 
Trompenaarsa i Ch. Hampden-Turnera w wymiarze indywidualizm – kolektywizm. 
R.R Gesteland sprowadził ten wymiar do stosunku do partnera lub transakcji 
(propartnerskość vs. protransakcyjność). Rola zachowań werbalnych i niewer-
balnych w danej kulturze u Gestelanda odpowiada emocjonalności  
a powściągliwości i F. Trompenaarsa i Ch. Hampden-Turnera. Kolejny element – 
szacunek do władzy (model G. Hofestede) jest zbieżny z wymiarem kultur 
ceremonialnych i nieceremonialnych u F. Trompenaarsa i Ch. Hampden-Turnera.  
Stosunek do czasu – orientacja długofalowa w modelu G. Hofstede ma przełożenie 
w kulturach polichromicznych, które orientują się długofalowo.  

Jak widać, w każdym przedstawionym powyżej modelu, przewijają się elementy 
kluczowe, których odpowiedniki możemy odnaleźć w kolejnym z modeli.  

W ostatniej części artykułu zostanie dokonana krótka analiza wybranych 
elementów kultury azjatyckiej, tj. południowokoreańskiej w oparciu o wybrany model 
kulturowy.  

 
Cechy kultury koreańskiej 
Kultura azjatycka to niezwykle wrażliwa materia prowadzenia kontaktów 

biznesowych. Korea jest krajem, gdzie szczególną rolę pełnią tradycje 
konfucjańskie, taoizm oraz buddyzm. Kultura koreańska jest zdominowana przez 
chińską tradycję, filozofię i religię. Dorobek Konfucjusza – chińskiego filozofa  
i myśliciela możemy odnaleźć w większości krajów Azji Południowo-Wschodniej. 
Najważniejszymi wartościami dla Koreańczyków są silne więzi społeczne, szacunek 
wobec starszych, miejsce jednostki w grupie oraz przeświadczenie, że efekt 

końcowy przynosi praca całej grupy22.  
Wykorzystując Model Hofstede można wyodrębnić poszczególne cechy kultury 

koreańskiej będące niezwykle cenne z punktu prowadzenia kontaktów biznesowych 
z partnerami z Dalekiego Wschodu.  

W zakresie wagi przykładanej do dobra jednostki i grupy, kulturę koreańską 
cechuje kolektywizm. Pracownik danej firmy jest postrzegany jako część grupy 
(firmy), jest ważniejszy niż realizacja danego zadania. Zatem relacje między 
pracownikami są bardzo istotne, dba się o harmonię grupową. Bardzo negatywnie 
są postrzegane postawy indywidualistyczne – niezależność i samodzielność.  

Postawa braku sprzeciwu wobec lidera wynika z dużego szacunku wobec 
władzy. Zatem drugi wymiar kulturowy Hofstede to hierarchiczność. Pozycja  
w strukturze społecznej uzależniona jest od takich czynników jak: pochodzenie, 
wiek, płeć, wykształcenie czy zajmowane stanowisko. W relacjach biznesowych 
widoczne jest to w decyzyjności (wszystkie najważniejsze decyzje zapadają na 
najwyższych szczeblach), sumiennym i posłusznym wykonywaniu poleceń 
służbowych. Styl przywództwa typowy dla Koreańczyków to autokratyzm. 

                                                           
21F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury…, dz. cyt., s. 184-185. 
22A. Mościcka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie inwestycji koreańskich. Szanse i zagrożenia, 
Gdańskie studia Azji Wschodniej. 2012, nr 1,s. 143. 
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Przełożony to silna i zdecydowana jednostka. Ważne jest zatem, aby w spotkaniu 
biznesowym uczestniczyły osoby o porównywalnej pozycji społecznej, daje to 
szansę na powodzenie i budowanie kontaktów. Ceremoniał ma tu także duże 
znaczenie, przejawia się między innymi w dużym znaczeniu wizytówek. 
Wizytówkami wymieniamy się na początku spotkania przy przedstawianiu się, 
podając je prawą bądź obiema rękami. Należy ją przeczytać, by właściwie wymówić 
stanowisko i dane naszego partnera i pozostawić w miejscu widocznym. Nigdy nie 
należy chować jej do kieszeni. Uszkodzenie wizytówki, zgniecenie jest traktowane 
przez Koreańczyków jako przejaw braku szacunku. Dane na wizytówce należy 
przetłumaczyć na język angielski bądź koreański. Hierarchiczność przejawia się 
także przy wręczaniu drobnych upominków po zakończonym spotkaniu 
biznesowym. Zasada jest prosta – osoba o najwyższym stanowiska otrzymuję 
prezent o najwyżej wartości. Zdarza się, że upominek otrzymuje tylko szef delegacji 

(jeśli spotkanie odbywa się w większym gronie)23. 
Koreańczycy przywiązują dużą wagę do utrzymywania dobrych relacji, zarówno 

w życiu codziennym jak i w pracy. Harmonia i dobra atmosfera są najważniejsze  
w kontaktach z Koreańczykami. Dlatego też nie dziwią w oficjalnych spotkaniach 
biznesowych pytania o wiek, wykształcenie, życie rodzinne. Koreańczyk musi 
dobrze poznać swojego partnera. Stąd zatem procesy decyzyjne są długie, 
wypełnione ciężką i mozolną pracą. Koreańczycy wychodzą z założenia, że należy 
poznać swojego partnera, by właściwe ocenić szansę na powodzenie transakcji 
biznesowych. Wiedza na temat partnera, jego pozycji, kwalifikacji i właściwe 
przygotowanie merytoryczne pozwalają na nawiązanie kontaktu i uniknięcie 
niepewności. Koreańczycy zatem nie są narodem, który akceptuje zdarzenia nagłe 
i nieprzewidywalne.  

Dla Koreańczyków istotne znaczenie w procesie komunikacji ma język werbalny 
oraz niewerbalny. Nadmierna gestykulacja czy podniesiony ton głosu nie są dobrze 
odbierane. W trakcie negocjacji zachowywany jest dystans przestrzenny, 
poklepywanie się po ramieniu ma miejsce jedynie w przypadku dłuższej znajomości 
z drugą osobą. Gesty są powściągliwe, a kontakt wzrokowy umiarkowany. Głośna 
wypowiedź, wyraziste miny i intensywna gestykulacja odbierane są negatywnie. 
Zatem niedopuszczalne jest okazywanie gniewu, zdenerwowania. Tak przyjęte 

zasady wynikają z pokory Koreańczyków – domeny filozofii konfucjańskiej24. 

Charakterystyka wybranych modeli kulturowych, poparta przykładami niesie 
duże znaczenie w środowiskach międzynarodowych korporacji. Znajomość 
zwyczajów, obyczajów, zachowań czy symboli danych społeczeństw stanowi 
niezwykle cenne źródło wiedzy w kontekście prowadzonych kontaktów 
biznesowych. Należy jednak pamiętać, że odmienność kulturowa może stanowić 
często barierę w prowadzonych rozmowach. Wiedza na temat poszczególnych 
elementów kultury, obok pozostałych wymiarów otoczenia organizacji, daje 
podstawę do oceny powodzenia wejścia na rynki zagraniczne.  

Podsumowując rozważania na temat znaczenia istotnych faktów na temat 
kultury koreańskiej w prowadzeniu kontaktów handlowych wskazuje się na 

                                                           
23A. Grycuk, Współpraca z inwestorem koreańskim, PAIiIZ i Partnerzy. 2005, nr 21, s.1-8. 
24W. Pizło, A. Mazurkiewicz-Pizło, Koncepcja otoczenia organizacji z uwzględnieniem wybranych 
aspektów międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika 
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. 2008, nr 71, s. 34-36. 
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hierarchiczność, przywództwo, współzależność, uwzględnianie interesu grupowego, 
a długi proces decyzyjny często wynika z zachowawczości i dystansu Koreańczyków 
do drugiej strony. Wszystkie te cechy, konkretne wzorce zachowań i zwyczaje są 
zakorzenione i towarzyszą mieszkańcom Korei w życiu codziennym.  

 
Streszczenie 
Internacjonalizacja wymusza na przedsiębiorstwach konieczność stawiania 

czoła problemom zarządzania. Menedżerowie muszą właściwe rozpoznać 
otoczenie, w tym kulturę danej społeczności, która jest sumą zachowań i postaw. 
Właściwe jej poznanie, zrozumienie daje szansę na powodzenia współpracy 
międzynarodowej. Przykład analizy wybranych elementów kultury koreańskiej 
wskazuje na istotne znaczenie zarządzania kulturowego w działalności 
międzynarodowej przedsiębiorstw.  

Słowa kluczowe: kultura narodowa, model kulturowy, otoczenie kulturowe, 
zarzadzanie międzynarodowe, zarządzanie kulturowe  

 
Summary 
Internationalization forces enterprises to face management problems. 

Managers must identify the surroundings, including the culture of the community, 
which is the sum of behaviors and attitudes. Proper knowledge and understanding 
give the chance for international cooperation. An example of analysis of selected 
elements of Korean culture allows to indicate the importance of cultural management 
in the international activities of enterprises. 

Key words: national culture, cultural model, cultural environment, international 
management, cultural management 
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ZAGROŻENIA NABYWCÓW USŁUG SEKTORA MARKETINGU 
INTERNETOWEGO – PRAWNOKARNA ANALIZA ZJAWISKA DOMAIN 

SPOOFING  
 
 

Między rokiem 2010 a 2018 technologie informatyczne pokonały kolejną barierę 
rozwoju poprzez upowszechnienie spersonalizowanych urządzeń elektronicznych, 
zwiększających zjawisko automatyzacji przemysłu oraz wykorzystujących komu-
nikację bezprzewodową. Zjawisko to określono mianem Internetu Rzeczy (IoT, 
Internet of Things), którego najistotniejszym czynnikiem propagacji na szeroką skalę 
jest obecnie handel elektroniczny (e-commerce).1 E-handel, obejmuje szeroki 
zakres działań biznesowych takich jak: dostarczanie informacji, produktów, usług lub 
płatności w formie elektronicznej, kupno lub sprzedaż produktów i informacji  
w Internecie, transakcyjne witryny e-handlu umożliwiające zakupy produktów 
online.2 Wartość tej gałęzi przemysłu w 2014 r. przekroczyła w ujęciu światowym 
1.336.000.000 USD, a prognoza na rok 2021 szacuje jej wartość na poziomie 
4.479.000.000 USA.3 Przedsiębiorstwa, instytucje oraz osoby fizyczne 
wykorzystujące e-handel, dla optymalizacji swojego bilansu zysku i strat często 
muszą posiłkować się systemami analitycznymi z rodzaju tzw. Big Data. Są to 
programy zajmujące się opracowywaniem strategii rozwojowych na podstawie 
danych związanych z działalnością danego przedsiębiorcy. Badania zakresowo 
ograniczone do gospodarki amerykańskiej wskazują, że firmy wykorzystujące 
oprogramowanie tego typu mogą liczyć na zwiększenie produktywności o 6%  
w stosunku do tradycyjnej konkurencji, a 56% ze wszystkich firm w USA uzyskuje 
dzięki tej technologii zwiększenie zysków o ponad 10% - osiągnięcia te sprawiają, 
że obecnie 91% tamtejszych przedsiębiorców ujętych w klasyfikacji Fortune 1000 
inwestują w ten rodzaj technologii.4 Obecnie największą wartość w procesie 
obejmującym etapy: opracowania, stworzenia i dostarczenia konsumentowi 
produktu w postaci IoT zajmuje etap marketingu (od 33-37 % wartości produktu).5 
Jedną z najskuteczniej stosowanych w XXI wieku rodzajów praktyk marketingowych 
jest tzw. marketing bezpośredni, definiowany przez A. Krasuskiego jako działania 
polegające na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych 

                                                           
1D. Chaffey, Digital business i e-commerce management. PWN, Warszawa 2016, a także: K. 
Śledziewska, R. Włoch, M. Słok-Wódkowska, J. Mazur, M. Paliński, M. Syliwoniuk. Przewodnik po 
Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP, DELab UW, Warszawa 2017, s. 11-12. 
2Tamże., s. 13. 
3https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ dostęp na: 3 grudnia 
2017 r. 
4A. Shahriar, S. Fosso Wamba. Big data analytics in E-commerce: a systematic review and agenda for 
future research. Electron Markets (2016), Springer, s. 173–194. 
5Economist Intelligence Unit, Evaluating IoT Enterprise Readiness, 2016. https://www.eiuperspectives.-
economist.com/sites/default/files/Assessing-enterprise-readiness-for-the-internet-of-things.pdf dostęp 
na: 6 grudnia 2017 r.  
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pojedynczych osób, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania 
bezpośredniej reakcji.6  

W świecie nowej ery automatyzacji odstępuje się od kupowania możliwości 
wyświetlenia reklamy internetowej w tradycyjnym znaczeniu tego słowa tj. poprzez 
kontakt przedstawicieli firm, z jednej strony posiadającej infrastrukturę  
i odpowiednią liczbę „gości” odwiedzających ich stronę, a z drugiej tych firm, które 
chcą na tej właśnie stronie reklamować swoje produkty. Czynnikiem inicjującym 
zmianę w tym zakresie stała się bowiem efektywność. Dotychczas zakup reklamy 
przez daną firmę na określonym portalu oznaczał, że reklama ta (np. mleka  
w proszku dla niemowląt) wyświetlana była każdej osobie, która weszła na ten portal 
internetowy. Każdy, niezależnie od tego jakiej był płci, wieku czy zainteresowań 
widział reklamę jednego produktu. Szanse zatem na trafienie z ofertą produktu do 
użytkownika przejawiającego potrzebę jego nabycia były niskie. Nowy sposób 
obrotu usługami marketingowymi opatrzono mianem „programatic buying”. Dzięki 
gromadzonym przez wyspecjalizowanych pośredników danych o ruchu interne-
towym (m.in. danych dotyczących użytkowników sieci) metoda ta pozwala na 
efektywne dotarcie do „targetu”, czyli osób które mogą być zainteresowane kupnem 
danego produktu. System ten charakteryzuje się także cechą automatyzacji 
nabywania wspomnianych zasobów reklamowych. Zakup miejsca wyświetlenia 
reklamy jest prowadzony i optymalizowany przez specjalne algorytmy, z niewielkim 
lub żadnym udziałem człowieka. Wydawca7 niemal nigdy nie kontaktuje się  
z reklamodawcą8 bezpośrednio. System ten, celem optymalizacji jego działania, 
składa się w wielu elementów pośredniczących w zawarciu transakcji. Wspomniany 
wydawca (np. facebook, WP, gazeta.pl) posiadający stosowną infrastrukturę 
internetową do wyświetlania reklam ma możliwość sprzedaży wielu ich rodzajów  
w zależności od popytu (reklamy w przerwach między filmami, okienka na stronie 
itd.). Inwentarz ten, wydawca wstawia jako pakiety do określonej sieci reklamowej9, 
następnie dane dotyczące udostępnianych pakietów publikuje na odpowiednich 
platformach przed-sprzedaży (SSP)10, skąd kierowane są na specjalną giełdę.11 
Następnie reklamodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych platform 
zapotrzebowania (DSP)12, nabywa miejsce na swoją reklamę bezpośrednio z giełdy. 
Cały ten proces (nazywany Real Time Bidding - RTB) odbywa się w przedziale czasu 
od ułamka sekundy do kilku sekund.13 Zgodnie z danymi zebranymi w kwietniu  
2017 r. przez portal eMarketer dla rynku amerykańskiego, ten rodzaj strategii 
marketingowej stanowi obecnie 78% całego sektora reklam internetowych, a w 2019 

                                                           
6A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, 2015, s. 643. 
7Ang. Publisher - podmiot zapewniający wykupienie reklam na swojej stronie internetowej.  
8Ang. Advertiser - podmiot chcący reklamować swój produkt. 
9Ang. Advertisement Network – usługa zapewniająca kumulowanie pakietów reklamowych wydawców, 
do najpopularniejszych należą Microsoft Media Network, Yahoo Network. 
10Ang. Sell Side Platform – platformy pozwalające wydawcom na kontrolę pakietów reklamowych przez 
ich kierowanie ich bądź wycofywanie z giełdy reklam, akumulacje danych o popycie i podaży itd. Do 
najpopularniejszych z nich należą: Rubicon czy Pubmatic. 
11Ang. Advertisement Exchange – platforma obrotu reklamami między wydawcami a reklamodawcami. 
12Ang. Demand Side Platform – platformy pozwalające reklamodawcom na nabywanie reklam na giełdzie 
w czasie rzeczywistym. Do najpopularniejszych z nich należą: Adobe Media Optimizer, Turn czy Media 
Math. 
13Sh. Adikari, K. Dutta, Real Time Bidding in Online Digital Advertisement, Springer, 2015, p. 19-38. 
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stanowić będzie 84%, przy jego wartości w 2017 r. na poziomie 25,48 miliarda USD  
i zakładanych prawie 46 miliardów w roku 2019.14 

Nowa branża generująca tak znaczne zyski naturalnie stała się elementem 
przyciągającym proceder przestępczy. Motywacja przestępców jest oczywiście 
czysto ekonomiczna, a ich działania polegają na wyłudzeniu zysków ze sztucznie 
wygenerowanego zainteresowania odbiorców owych reklam. Jednym z rodzajów 
przestępczości wykorzystującym słabości marketingu w segmencie programmatic 
buying stało się zjawisko zwane „domain spoofing”. Praktyka ta najczęściej przybiera 
dwojaką postać15:  

1) Pierwszy przypadek polega na podszywaniu się domeny (adresu 
internetowego) pod nazwę innej domeny, zazwyczaj o znaczącej renomie  
i wysokiej liczbie wyświetleń (tzw. premium). Kiedy serwer nabywcy 
(reklamodawcy) po dokonaniu zakupu dostępu swojej reklamy do strony 
internetowej oznaczonej jako strona premium zażąda jej wyświetlenia, 
pośrednik16 przekierowuje ją na inną niszową stronę internetową zamiast np. 
CNN.com, za którą reklamodawca zapłacił. 
2) Drugi przypadek polega na wykorzystaniu mechaniki tzw. iframe – czyli 
elementu języka HTML, w którym zapisane są strony internetowe. Iframe 
pozwala na zapisanie na stronie internetowej innej strony internetowej  
w postaci obrazu, która po kliknięciu na nią przenosi nas z jednej strony 
internetowej na drugą – w tym wypadku stronę reklamodawcy. Działanie 
przestępne (dokonywane głównie przez pośredników) polega na modyfikacji 
elementu iframe, by strona, do którego prowadzi przypominała stronę premium, 
za którą zapłacił reklamodawca, choć w rzeczywistości będzie to pomijalna 
domena o znikomym ruchu.  
W obu powyższych przypadkach dochodzi do naruszenia ekonomicznego 

interesu przedsiębiorcy (reklamodawcy) wymagającego stosownej prawnokarnej 
ochrony. Pośrednicy uzyskują od reklamodawców wynagrodzenie w wysokości 
odpowiadającej wyświetlaniu ich reklam na sprawdzonych stronach, o znaczącej 
renomie i wysokim natężeniu ruchu. W rzeczywistości reklamy te nigdy nie trafiają 
na te strony. W rezultacie dochodzi do sytuacji, kiedy na giełdzie (Advertisement 
Exchange) może znajdować się paręnaście ofert odpłatnego dostępu dla 
reklamodawców do danej strony internetowej, podczas gdy tylko jedna oferta jest 
prawdziwa. 

Ustalenie potencjalnych metod walki z powyższym zjawiskiem na rodzimym 
gruncie winna rozpocząć się od analizy instytucji zawartych w ustawach 
szczególnych. Głównymi aktami prawnymi stojącymi na straży prawidłowego obrotu 

                                                           
14US Programmatic Digital Display Ad Spending, 2015-2019 - https://www.emarketer.com/Chart/US-
Programmatic-Digital-Display-Ad-Spending-2015-2019-billions-change-of-total-digital-display-ad-
spending/206424 dostęp na: 6 grudnia 2017 r.  
15https://www.whiteops.com/blog/what-is-domain-spoofing dostęp na: 9 stycznia 2018 r., patrz także: 
https://adexchanger.com/the-sell-sider/the-publishers-guide-to-domain-spoofing/ dostęp na: 9 stycznia 
2018 r. 
16Podmiot współuczestniczący w procesie programmatic buying głównie na poziomie platform SSP  
i DSP, podmioty te za pośrednictwem wyspecjalizowanego oprogramowania usprawniają ich działanie, 
uzyskując zyski w zależności od wyników obrotu. Przestępcza działalność tych podmiotów polega głównie 
na konstruowaniu i implementacji złośliwych botów – programów oddziałujących na dane związane  
z obrotem reklamami. 
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gospodarczego w Polsce, także z uwzględnieniem narzędzi ochrony prawnokarnej, 
są ustawy: 

1) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów17, 
2)  z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym18, 
3)  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji19, 
4)  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną20, 
5)  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych21, 
6)  z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej22, 
7)  z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą 
elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym23, 
8)  z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne24. 
Już analiza systematyki przepisów karnych powyższych ustaw każe zwrócić 

uwagę, że pierwsze trzy, a także piąta i szósta z wymienionych aktów nie penalizują 
wskazanych powyżej nieuczciwych praktyk marketingowych. Wyniki analizy treści 
pozostałych aktów również nie pozwalały na przyjęcie by powyższe zjawisko było 
przez nie uznane za karalne. 

W braku penalizacji powyższego zjawiska przez ustawy szczególne, ocenie 
należało poddać przepisy ustawy karnej25. Przedmiotem służącym sprawcy do 
popełnienia przedmiotowego czynu będzie zawsze komputer – wymaga go zarówno 
technika podszycia się przez sprawcę pod nazwę innej domeny, jak  
i wykorzystanie mechaniki iframe w języku HTML. Przedmiotem czynności 
wykonawczej będą serwery najczęściej połączone w specjalnej rozproszonej sieci 
zwanej Domain Name System (DNS), które pozwalają na zamianę nazwy strony 
internetowej łatwej do zinterpretowania dla użytkownika (nazwa mnemoniczna), na 
nazwę łatwą do zinterpretowania dla urządzeń sieci komputerowej (adres IP).26 Opis 
powyższego czynu skłania zatem do przyporządkowania jego charakteru jako 
przestępstwa komputerowego w ujęciu szerokim, czyli takiego którego popełnienie 
ustawa karna expressis verbis uzależnia od wykorzystania komputera do jego 
popełnienia np. przestępstwa z art. 130 § 3, art. 267–269, art. 278 § 2, art. 285  
i art. 287 k.k.27 Następnie, z uwagi na motywację sprawcy, będącą chęcią 
wzbogacenia się kosztem straty finansowej pokrzywdzonego, analizę można 
zawężyć do przestępstw komputerowych przeciwko mieniu tj. nielegalne uzyskanie 
programu komputerowego (art. 278 § 2 k.k.), paserstwo programu komputerowego 
(293 §1 k.k.), oszustwo komputerowe (art. 287 k.k.) bądź oszustwo 

                                                           
17Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331. 
18Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206. 
19Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. 
20Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204. 
21Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 
22Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508. 
23Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1068. 
24Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800. 
25Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553). 
26D. Kim, M. G. Solomon, Fundamentals of Information Systems Security, Jones and Bartlett Publishers, 
Inc., 2nd edition, 2016, s. 117. 
27J. Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, Przegląd Bezpieczeństwa 
wewnętrznego 15/16, s. 161. 
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telekomunikacyjne (art. 285 k.k.).28 Z uwagi na to, że popełnienie analizowanego 
czynu nie obejmuje nieuprawnionego uzyskania programu komputerowego bądź 
jego nielegalnego obrotu, a tym bardziej wyłudzenia impulsów telefonicznych, 
analizie należało poddać ustawowe znamiona przestępstwa oszustwa 
komputerowego. 

Zgodnie z art. 287 k.k. kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne 
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub 
zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Choć powyższy przepis został wprowadzony już z chwilą wejścia w życie 
obecnego kodeksu karnego, tj. 1 września 1998 r., swoje aktualne brzmienie 
zawdzięcza nowelizacji wprowadzonej przez ustawę z dnia 18 marca 2004 r.  
o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz 
ustawy - Kodeks wykroczeń29. Działanie to było wynikiem przystąpienia przez Polskę 
do Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r.30  

Czynność sprawcza wymieniona w omawianym przepisie może przybrać dwie 
formy: 

1) wpływania na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie 
informacji, 
2) zmieniania, usuwania lub wprowadzania nowego zapisu danych 
informatycznych. 
Na pierwszą z podanych czynności składać się będą zarówno manipulacje 

danymi wprowadzanymi do systemu, jak i manipulacje rezultatami przetwarzanych 
danych, a więc zmiany dokonywane na wejściu do komputera lub też na jego 
wyjściu. Druga, z podanych wyżej grup czynności sprawczych, polega na zmianie 
zapisu kodowego zamieszczonego na nośniku informacji. Zmiana może być 
dokonywana bezpośrednio na komputerze, jak i poprzez włamanie się do sieci 
łączącej komputer z podobnymi urządzeniami.31 Konstrukcja oszustwa 
komputerowego miała stanowić swoistą odpowiedź na przyspieszający postęp 
technologiczny i ryzyko nieadekwatności subsumpcji tradycyjnego oszustwa wobec 
przestępstw dokonywanych przy użyciu komputera.32 W przypadku popełniania 
przestępstw z użyciem współczesnych technologii przepis ten może się jednak 
okazać niewystarczający. 

Oszustwo komputerowe, tak jak oszustwo z art. 286 k.k. jest przestępstwem 
materialnym. Skutkiem w oszustwie komputerowym nie jest jednak niekorzystne 
rozporządzenie mieniem33, a dokonanie zmiany w systemie informatycznym, 

                                                           
28M. Szczepaniec, Komputer jako narzędzie przestępstwa, Zeszyty Prawnicze 12/2, s. 170.  
29(Dz. U. Nr 69, poz. 626) 
30 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 
r. (Dz.U. 2015 poz. 728) (por. L. Wilk (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 
222–316, red. M. Królikowski, R. Zawłowski, s. 649). 
31A. Suchorzewska. 3.2. Przestępstwa związane z wykorzystaniem komputerów. W: Ochrona prawna 
systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem. Oficyna, 2010. 
32A. Adamski, Prawo karne komputerowe, C.H. Beck, 2000, s. 115. 
33Co jest natomiast skutkiem oszustwa w rozumieniu art. 286 k.k. tak też: M. Dąbrowska-Kardas, P. 
Kardas Art. 286. W: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV. 
Wolters Kluwer, 2016, LEX. 
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poprzez realizację czynności sprawczych wymienionych powyżej.34 Odnosząc 
powyższą problematykę do charakterystyki analizowanego zjawiska, należy zwrócić 
uwagę, że nie każdy czyn spełniający przesłanki domain spoofing, będzie skutkował 
wyłudzeniem wynagrodzenia. Konsekwencją powyższego będzie przyjęcie, że 
każda manipulacja danymi (skutek art. 287 k.k.) będzie oszustwem komputerowym, 
natomiast tylko taka manipulacja danymi, której wynikiem będzie niekorzystne 
rozporządzenie mieniem (wyłudzenie wynagrodzenia od reklamodawców) 
hipotetycznie mogłaby zostać zakwalifikowana jako oszustwo tradycyjne z użyciem 
komputera. Mielibyśmy wtedy do czynienia z niewłaściwym zbiegiem przepisów, 
niepodlegającym uwzględnieniu przez Sąd na podstawie art. 11 k.k. Rozwiązaniem 
powyższego była by bowiem reguła konsumpcji, według której znamiona art. 287 
k.k. pochłoną znamiona art. 286 k.k. Problem tkwi w tym, że kwalifikując powyższe 
czyny jako oszustwo komputerowe, wobec istotnych różnic w wysokości kary dla 
przytoczonych przepisów35, można odnieść wrażenie, że ustawodawca faworyzuje 
przestępców o skomplikowanej i wysoce specjalistycznej metodyce działania – 
niezależnie od tego ile środków pieniężnych wyłudzili.  

Przy ocenie dopuszczalności subsumpcji przestępnego zachowania pod 
oszustwo komputerowe istotnym zagadnieniem stał się także inny stosunek tego 
zjawiska do tradycyjnego oszustwa. Jak słusznie zauważyła A. Kania w oszustwie 
komputerowym element oddziaływania sprawcy na osobę rozporządzającą mieniem 
został zastąpiony oddziaływaniem sprawcy na proces automatycznego przetwa-
rzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych bądź też 
oddziaływaniem polegającym na zmianie, usunięciu lub wprowadzeniu nowego 
zapisu danych informatycznych.36 Doktryna spójnie zwraca uwagę, że istotnym 
problemem przy rozważaniu wykorzystania art. 287 k.k. jest ustalenie czy 
analizowany czyn nie stanowi wyłącznie oszustwa w rozumieniu art. 286 k.k. 
dokonywanego za pośrednictwem komputera.37 

Z podobnym zagadnieniem boryka się prawo niemieckie. Z uwagi na 
wprowadzony w 1986 r. przepis § 263a Strafgesetzbuch38 (dalej: StGB), tj. oszustwo 

                                                           
34B. Kunicka–Michalska, Oszustwo komputerowe. Regulacje prawa polskiego, Studia Prawnicze 2006, z. 
4, 2. 106 i n., a także Dąbrowska-Kardas, Kardas [w:] Zoll III, s. 354–355; Wilk [w:] Królikowski, Zawłocki, 
Szczególna II, s. 652; Kulik [w:] System, t. 9, s. 336; Gałązka [w:] Grześkowiak, Wiak,  
s. 1305. Odmienne zdanie można spotkać w E. M. Guzik-Makaruk, i E. Pływaczewski, Art. 287. Kodeks 
karny. Komentarz, red. M. Filar wyd. V. Wolters Kluwer, 2016, LEX oraz A. Adamski, Przestępstwa 
komputerowe w projekcie kodeksu karnego na tle europejskich standardów normatywnych, [w:] Prawne 
aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. 
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej - Legal aspects of computer - related abuse. 
Procedings of the International Conference. (Poznań 20-22 April 1994), red. A. Adamski, Toruń 1994  
s. 135. 
35Ustawowe zagrożenie dla oszustwa (art. 286 k.k.) to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, 
a dla oszustwa komputerowego (art. 287 k.k.) to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
W wypadku mniejszej wagi wysokość zagrożenia jest również odpowiednio zmniejszona. 
36A. Kania. Rozwój nowych technologii a kryminalizacja oszustwa komputerowego. Wojskowy Przegląd 
Prawniczy, 2017, nr 1. s. 110-124. 
37Wątpliwości takie zgłaszali m.in. R. Korczyński i R. Koszut. w: "Oszustwo" komputerowe. Prokuratura  
i Prawo, 2002, nr 2. s. 17-38, a także P. Kardas. w: Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym. Przegląd 
Sądowy, 2000, nr 11-12. s. 43. 
38„Kto w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej dla siebie lub innej osoby, narusza własność 
osoby trzeciej, wpływając na rezultat procesu przetwarzania danych poprzez niewłaściwą konfigurację 
programu, wprowadzenie niewłaściwych lub niepełnych danych, nieuprawnione użycie danych lub 
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komputerowe, obok tradycyjnego oszustwa wyrażonego w § 263 StGB39 oraz 
podobny zakres odpowiedzialności wyrażony w obu przepisach, w doktrynie 
niemieckiej pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu 
zastosowania obu tych instytucji.40 Według A. Kiedorowicz-Wywiał rozwiązanie 
niemieckie opiera się wyborze jednej z dwóch metod wykładni – autonomicznej lub 
powiązanej. Metoda autonomiczna polega interpretacji niepowiązanej  
z elementami charakterystycznymi dla oszustwa klasycznego – niejako pomijając 
wskazaną problematykę. Metoda powiązana zakłada natomiast, że przepis 
regulujący oszustwo komputerowe ma na celu jedynie zlikwidowanie luk 
prawodawczych, powodujących, że przepis § 263 StGB często nie obejmuje 
penalizacją działań oszukańczych dokonywanych z użyciem komputera. Metoda ta 
jest jednak obiektem krytyki ze względu na jej spekulatywny i niejasny charakter – 
postulując stosowanie § 263a StGB wyłącznie do sytuacji, gdy dochodzi do 
nadużycia w systemach, w których dokonywana jest weryfikacja upoważnienia 
użytkownika, a podmiot dokonujący takiego nadużycia, upoważnienia takowego by 
nie posiadał.41 

Rozwiązanie na rodzimym gruncie zaproponował P. Kardas stwierdzając, że  
w sytuacjach, w których wykorzystanie technologii automatycznego gromadzenia, 
przetwarzania i przesyłania danych służy wprowadzeniu innej osoby w błąd dla 
uzyskania korzyści majątkowej, nie będą przejawem oszustwa komputerowego, lecz 
wypełniać będą znamiona przestępstwa klasycznego oszustwa. W tym wypadku, 
urządzenie cyfrowe stanowi bowiem w tym wypadku tylko środek służący do 
wpływania przez sprawcę na proces decyzyjny osoby oszukiwanej.42 

Przy zajściu wątpliwości interpretacyjnych, autor niniejszego tekstu postuluje 
stosowanie prostego testu, którego celem będzie zweryfikowanie, jakiego typu 
oszustwa dane zachowanie spełnia ustawowe znamiona. Stosownie do poglądu 
wyrażonego przez P. Kardasa należałoby odpowiedzieć na pytanie, czy działanie 
sprawcy polegające na wykorzystaniu technologii automatycznego gromadzenia, 
przetwarzania i przesyłania danych bądź zmienianiu, usuwaniu lub wprowadzaniu 
nowego zapisu danych informatycznych, doprowadziłoby do powstania skutku43, 
nawet wtedy, gdyby nie doszło do wprowadzenia osoby trzeciej w błąd albo 
wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania? W przypadku odpowiedzi pozytywnej konsekwencją takiego zachowania 
będzie jego kwalifikacja jako oszustwa komputerowego, w przeciwnym wypadku 

                                                           
jakiekolwiek inne nieuprawnione oddziaływanie na proces przetwarzania danych lub w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu lub karze grzywny”. 
39„Kto w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej dla siebie lub dla innej osoby doprowadza do 
powstania szkody majątkowej w mieniu innej osoby przez to, że wprowadza ją w błąd lub utrzymuje  
w błędzie  
poprzez przedstawienie fałszywych faktów lub wypaczanie albo zatajanie prawdziwych faktów, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat pięciu lub karze grzywny”. 
40A. Kiedrowicz-Wywiał. Oszustwo komputerowe w polskim i niemieckim kodeksie karnym. Studia Iuridica 
Toruniensia, 2010, nr 1. s. 70-71, a także S. Frey, Computercriminalität in eigenturms – und 
vermögensstrafl icher Sicht, Florentz–München 1987, s. 182-183. 
41Tamże s. 71-72. 
42P. Kardas. w: Oszustwo komputerowe … dz. cyt., s. 43. 
43Niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez manipulację systemem informatycznym (skutek  
w art. 286 k.k.) lub zmiany danych informatycznych (skutek w art. 287 k.k.). 
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będzie to zatem zachowanie będące tradycyjnym oszustwem, popełnionym przy 
użyciu komputera.  

 
Podsumowanie 
W domian spoofing niewątpliwe dochodzi do wprowadzenia osoby trzeciej 

(przedsiębiorcy - reklamodawcy) w błąd, co do ilości wyświetleń jego reklamy lub 
jakości strony, na której jego reklama jest wyświetlana. W tym rozumieniu czyn ten 
będzie przestępstwem tradycyjnego oszustwa z wykorzystaniem komputera  
w chwili, gdy dojdzie do realizacji skutku, a więc zapłaty nieuczciwemu wydawcy lub 
pośrednikowi marży za „wyświetlenie” reklam. W przyjęciu kwalifikacji zwykłego 
oszustwa przemawia także fakt istnienia skonkretyzowanej osoby oszukanej 
(podmiotu reklamującego swój produkt) oraz błędnego wyobrażenia 
(przeświadczenie o wyświetlaniu reklam na zaufanych stronach o znacznym ruchu), 
które są integralnymi elementami konstrukcji oszustwa klasycznego.  

Z drugiej strony, jak słusznie zważył Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku  
z dnia 14 października 2008 r., w sprawie o sygn. II AKa 120/08, LEX nr 508308 
„Przestępstwo z art. 287 § 1 k.k., dokonane jest już z chwilą wprowadzenia zmian 
lub innej opisanej w tym przepisie ingerencji w urządzenie lub system do 
gromadzenia, przetwarzania lub przesyłania informacji za pomocą techniki 
komputerowej. Efektywna szkoda nie należy zatem do jego znamion.” Wobec 
powyższego, już w chwili dokonania przez wskazane podmioty zmiany w systemie 
informatycznym, wciąż jednak przed otrzymaniem (wyłudzeniem) przez nich 
wynagrodzenia, czyn ten należałoby zakwalifikować jako oszustwo komputerowe. 
W przypadku znacznego zaawansowania stadium dokonania przestępstwa 
(manipulacja danymi), jednakże przed wystąpieniem skutku, czyn ten należałoby 
kwalifikować zaś jako oszustwo komputerowe. Ponadto za przyjęciem, że domain 
spoofing stanowi oszustwo komputerowe sui generis, mogłaby stać wykładnia 
celowościowa, oparta na założeniu, że trudności w udowodnieniu zajścia efektywnej 
szkody (jako skutku oszustwa z art. 286 k.k.) nie występują bądź są łatwiejsze do 
obejścia w zestawieniu z udowodnieniem spełnienia skutku oszustwa 
komputerowego (wyłącznie dokonania ingerencji w systemie komputerowym) – co 
zawsze będzie wyrażone w chronologicznych zapisach informacji (logach) na 
nośnikach danych (serwerach). 

Powyższe rozważania zmierzały do przedstawienia problematyki prawno-
karnej ochrony rynku zautomatyzowanego obrotu reklamami z jaką niedługo zaczną 
się zderzać także polscy śledczy.44 Artykuł ten w najmniejszym nawet stopniu nie 
wyczerpuje materii, lecz jego celem było możliwie kompleksowe scharakteryzowanie 
problemu. W ocenie autora, organy ścigania powinny być bowiem świadome nie 
tylko jakie znamiona zjawisko domain spoofing wyczerpuje, lecz także jego skali 
proliferacji oraz poziomu zagrożenia jaki stanowi dla bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa i globu.  

 
  

                                                           
44https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/adtech/kryzys-zaufania-skala-naduzyc-zwiazanych-z-

programmatic-buying-wymaga-reakcji-256213 dostęp na: 30 czerwca 2018 r. 



181 

 

Streszczenie 
Głównych celem niniejszego artykułu było zdefiniowanie pojęcia domain 

spoofing jako zjawiska przestępczego oraz oceny jego wpływu na globalny rynek 
marketingowy. Następnie, autor skupił się na analizie charakterystycznych cech 
przestępczych domain spoofing celem dokonania skutecznej subsumcji 
pozwalającej na kryminalizację czynów wypełniających jego znamiona. Analiza ta 
została także nieodzownie powiązana z problematyką klasyfikacji powyższego 
czynu jako oszustwa komputerowego (287 k.k.) bądź to jako oszustwa tradycyjnego 
z wykorzystaniem komputera (286 k.k.) – problemu obecnego zarówno  
w niemieckiej jak i polskiej doktrynie prawa karnego materialnego. Metody badawcze 
użyte w niniejszym artykule obejmowały analizę: krajowch i międzynarodowych 
aktów prawnych, literatury specjalistycznej (prawnej oraz z zakresu bezpieczeństwa 
w IT), danych statycznych oraz orzeczeń sądowych.  

Słowa kluczowe: domain spoofing, cyberprzestępczość, oszustwo 
komputerowe, oszustwo z użyciem komputera, przemysł marketingowy, 
bezpieczeństwo elektroniczne. 
 

Summary: 
The first objective of this article was to define domain spoofing as a criminal 

phenomenon and to examine its effects on global electronic marketing industry. 
Second objective was to analyze its criminal characteristics and to derive a solution 
(within a Polish legal system) to effectively combat it. Article also described the 
problem of legal classification of the domain spoofing as a computer fraud (article 
287 of polish criminal code) or a fraud using computer (article 286 criminal code) in 
both Polish and German legal systems. Research methods used in the article 
included examination of: local and international legal acts, specialized literature 
(legal and IT security), statistical data and judicial rulings. 

Key words: domain spoofing, cybercrime, computer fraud, fraud using 
computer, electronic marketing industry, electronic security. 
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Z ELEMENTAMI 3D DLA MAŁEJ 
I ŚREDNIEJ FIRMY  

 
 

Wstęp  
Spójny system identyfikacji wizualnej zawierający informacje i wzorce 

dotyczące logotypu, logo, kolorystyki, symboli używanych w pismach firmowych 
może mieć olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób firma lub produkt będą 
rozpoznawane i kojarzone przez odbiorców. Działania każdej firmy zmierzają do 
tego, aby tworzyć i utrwalać pozytywne wyobrażenia o firmie oraz jej produktach. 
Jednym z najważniejszych elementów wizerunku firmy może być spójny i dobrze 
przemyślany system identyfikacji wizualnej. Starannie zaprojektowany i dobrze 
wykorzystywany system identyfikacji wizualnej może stać się skutecznym  
i ekonomicznym narzędziem marketingowym. Właściwe zaprojektowanie 
elementów graficznych, a wśród nich elementów 3D pozwala na utworzenie systemu 
właściwie spełniającego swoją rolę. Posługiwanie się systemem identyfikacji 
wizualnej może usprawnić komunikację z otoczeniem, zwiększa rozpoznawalność 
marki oraz obniża koszty reklamy. Do zaprojektowania elementów 3D można 
wykorzystać programy graficzne 3D takie jak 3DS Max, Blender i inne. Posiadają 
one narzędzia pozwalające na wykreowanie nowoczesnych i atrakcyjnych 
elementów księgi identyfikacji wizualnej1. 

 
Pojęcie systemu identyfikacji wizualnej 
Identyfikacja wizualna określa między innymi: wzorce dotyczące logotypu, logo, 

kolorystyki firmy, współistnienie logo z innymi elementami graficznymi, itd. Ważnymi 
elementami identyfikacji wizualnej są symbole, wypracowana kolorystyka oraz 
kształty. Jednak istotny jest odbiór tych elementów, czyli całokształt odbierany przez 
grupę docelową.  

Zasady identyfikacji wizualnej firmy mają na celu tworzenie pozytywnych 
wyobrażeń o danej firmie oraz jej produkcie. Dalszym etapem jest umocnienie 
pozytywnych wyobrażeń w opinii klientów, pracowników i na obszarze działalności 
firmy. Właściwie zaprojektowany i prawidłowo wykorzystywany system identyfikacji 
może być wykorzystywany jako efektywne i ekonomiczne narzędzie marketingowe2. 
Zaprojektowane zasady identyfikacji wizualnej firmy są ujęte w formie Corporate 
Identity Book, którą nazywa się także księgą identyfikacji wizualnej. CI Book może 
być opracowany w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Elektroniczną wersję księgi 
identyfikacji wizualnej często udostępnia się na stronach korporacyjnych  
w Internecie. W ten sposób z elektronicznych wzorców elementów graficznych mogą 
korzystać współpracujący z firmą.  

                                                           
1A. Kamińska, Identyfikacja wizualna od A do Z, Photoshop, 2008 nr 6 s. 21-24. 
2Ibidem. 

 

 

 

 



186 

 

System identyfikacji wizualnej składa się zazwyczaj z następujących 
elementów: leksykalnych, semantycznych, graficznych, typograficznych, 
poligraficznych, architektonicznych oraz szablonowych. Elementy leksykalne 
dotyczą marki jako nazwy. Elementy semantyczne określają odpowiednio dobrane 
hasło. Logo, kolorystyka oraz sposób aranżacji przestrzeni to elementy dotyczące 
elementów graficznych. W przypadku materiałów drukowanych istotne jest 
określenie rodzaju papieru oraz rodzaju druku. System identyfikacji wizualnej 
obejmuje również elementy architektoniczne zawierające informacje dotyczące 
sposobów organizacji przestrzeni biurowej, stoisk targowych oraz sklepów.  

Duża grupa elementów wchodzących w skład systemu identyfikacji wizualnej 
to elementy szablonowe czyli opracowanie zasad dotyczących dokumentów 
wewnętrznych i zewnętrznych, prezentacji, e-maili oraz np. ofert. Właściwie 
zaprojektowany system identyfikacji wizualnej w postaci księgi identyfikacji wizualnej 
może przyjmować różne formy, ale w większości przypadków zawiera wszystkie 
elementy technik kontaktu wizualnego między firmą i otoczeniem. 

Księga powinna zawierać nazwę instytucji oraz jej graficzną formę. Z tym wiąże 
się właściwe sprecyzowanie barw firmowych wraz z parametrami kolorów 
firmowych. Bardzo ważne jest zdefiniowanie krojów stosowanego pisma, wielkości 
czcionek oraz układ tekstu, na drukach firmowych, wzorach kopert, ofert  
i identyfikatorów. Opracowania dotyczące koncepcji reklam i materiałów public 
relations oraz oznakowania budynków też niejednokrotnie wchodzą w zakres księgi 
identyfikacji wizualnej. Zdarza się również, że księga zawiera sposób powitania  
i obsługi klienta3. 
 

Przykładowe elementy systemu identyfikacji wizualnej 
Głównym elementem w kontakcie z odbiorcą jest logo. Jest to pierwszy 

element, który zauważa klient zwracając uwagę na markę. Na logo zwykle składa 
się logotyp czyli napis stanowiący np. nazwę firmy oraz dodatki graficzne np. znak 
firmowy. Bardzo często do projektowania logo wykorzystuje się monogramy czyli 
jedną lub kilka powiązanych kompozycyjne liter. Cechą charakterystyczną tego typu 
projektów są stosunkowo czytelne znaki, będące inicjałami osoby lub nazwy firmy. 
W miarę upływu czasu logo może podlegać ewoluowaniu. Powodem może być 
zmiana trendów rynku, przebranżowienie firmy lub potrzeba unowocześnienia formy 
graficznej. Zmianę wyglądu logo na przestrzeni lat można prześledzić na przykładzie 
firmy Microsoft. Od roku 1975 znak firmowy Microsoft ulegał zmianie kilka razy. Na 
rysunku nr 1 przedstawiono pięć znaków firmowych Microsoft, zmieniających się  
w latach 1975-1012. 

Nowe logo firmy Microsoft to już niepochylone litery, a "wyprostowane". 
Zastosowano w nim czcionkę Segoe, która należy do Microsoftu i jest przez firmę 
wykorzystywana w produktach oraz celach marketingowych. Jeff Hansen z firmy 
Microsoft powiedział, że obecność czterokolorowych kwadratów, symbolizujących 
nowe logo systemu Windows 8, z nowym napisem "Microsoft" (wyprostowanym) ma 
wedle zamysłu twórców zaznaczyć dorobek firmy, ale także kierunek na przyszłość 
- nowość i odświeżenie4. Warto zwrócić uwagę też na to, że nawet w nowym 

                                                           
3A. Kamińska, Identyfikacja wizualna od A do Z, Photoshop, /2008 nr 6 s. 21-24. 
4https://pclab.pl/news50808.html (pobrano 19.12.2018 r.). 

https://pclab.pl/news50808.html
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logotypie Microsoftu, litery "f" oraz "t" są połączone - dokładnie tak, jak połączone 
były w poprzednim. Cztery kolory kwadracików mają symbolizować różnorodność 
produktów firmy Microsoft, a także grup odbiorców, do których produkty te są 
kierowane. 
 

Rysunek 1. Znak firmowy firmy Microsoft na przestrzeni lat 1975-2012 

 
Źródło: opracownie własne na podstawie https://1000logos.net/microsoft-

logo/ (pobrano 19.12.2018 r.). 
 

Rysunek 2. Przykładowa zawartość księgi identyfikacji wizualnej firmy 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.microsoft.com/en-

us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/logo.aspx (pobrano 19.12.2018 r.). 
 

Na temat projektowania logo powstało wiele opracowań. W procesie 
projektowania logo graficy muszą wykazać się znajomością aktualnych trendów, 
teorią koloru, znajomością typografii. W księdze identyfikacji wizualnej określa się 
również sposób stosowania logo i sposób aranżacji przestrzeni. Ważną sprawą jest 
uwzględnienie tzw. pola ochronnego logo, czyli przestrzeni wokół znaku. Na polu 
ochronnym nie mogą znajdować się żadne inne elementy. Przewiduje się również 
możliwość stosowania logo na różnych rodzajach tła oraz czarno-białą wersję logo. 
Bardzo ważne jest uwzględnienie elementów typograficznych obejmujących kroje  
i wielkości czcionek oraz układ tekstu. Stosowana czcionka oraz jej formatowanie 
jest elementem wizualnym, który bardzo silnie oddziałuje na odbiorcę dokumentów 

https://1000logos.net/microsoft-logo/
https://1000logos.net/microsoft-logo/
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/logo.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/logo.aspx
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firmowych oraz ofert. Bardzo często w księdze identyfikacji wizualnej definiuje się 
dwie czcionki: czcionkę ozdobną stosuje się w tytułach, natomiast czcionka 
podstawowa wykorzystywana jest do pozostałych treści. W skład systemu 
identyfikacji wizualnej wchodzą również szablony czyli opracowane dokumenty 
zbudowane w oparciu o zdefiniowane wcześniej zasady dotyczące dokumentów 
wewnętrznych i zewnętrznych, prezentacji, e-maili oraz np. ofert.  

W procesie projektowania systemu identyfikacji wizualnej bardzo ważne są 
kwestie doboru kolorów w tworzonym projekcie5. W tym przypadku istotne jest 
doświadczenie projektanta oraz jego estetyczne wyczucie harmonii dwóch lub kilku 
barw, sąsiadujących ze sobą na płaszczyźnie. Należy pamiętać, iż istnieją zasady 
wyjaśniające relacje między kolorami. Człowiek widzi kolor, ponieważ w naszym 
mózgu buduje się wrażenie psychiczne powstałe na skutek promieniowania 
elektromagnetycznego (odbieranego przez oko), noszące nazwę widma światła 
słonecznego. Widmo to składa się z sześciu podstawowych barw, ułożonych  
w następującej kolejności: fioletowa, niebieska, zielona, żółta, pomarańczowa  
i czerwona. Układając te sześć podstawowych kolorów widma w okręgu, 
otrzymujemy przejścia barwne, które dzielą się na stopnie w zależności od 
wprowadzonych tonów pośrednich. Wszystkie barwy znajdujące się w kole 
nazywamy chromatycznymi. Czerń i biel należy do grupy kolorów achromatycznych, 
czyli neutralnych. Popularnym sposobem doboru koloru jest użycie koła barw. Koło 
barw przedstawia wynik łączenia się kolorów podstawowych i powstawanie ich 
pochodnych. Mieszanie kolorów z koła barw odbywa się dwoma metodami. Są to: 
metoda addytywna i substraktywna. Metoda addytywna odnosi się do modelu RGB, 
a substraktywna do modelu CMY – barw używanych w druku. Aby uzyskać zgodne 
z wymaganiami, spójne i dokładne odwzorowanie kolorów, ważne jest także 
zrozumienie sposobu przekazywania informacji o kolorach między skanerem, 
monitorem i drukarką. Zagadnienia związane z przestrzenią kolorów dostępnych dla 
używanych urządzeń oraz metody zarządzania kolorami to kluczowe elementy  
w osiągnieciu precyzyjnej kontroli nad kolorami w projekcie. 

Na Rysunku nr 2 pokazano przykładowe elementy księgi identyfikacji wizualnej 
firmy Microsoft omówione wcześniej. Zawartość księgi identyfikacji wizualnej 
obejmuje również system firmowej identyfikacji wizualnej. Dotyczy to oznakowania 
budynków firmy (zewnętrzne i wewnętrzne), przykładowe projekty systemu 
identyfikacji wizualnej na pojazdach i np. flagi firmowe. Opracowania dotyczące 
innych materiałów reklamowych w postaci firmowych gadżetów, przykładowych 
projektów folderów lub katalogów, projekty reklam prasowych również 
niejednokrotnie znajdują się w księdze identyfikacji wizualnej6,7. 
 
  

                                                           
5B. Mikła, Dobór (dobrego) koloru, PSD 2004 nr 3 s.12-15. 
6A. Benicewicz-Miazga, Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, 
wizytówki oraz papier firmowy, Helion. Gliwice 2007. 
7A. Kamińska, Identyfikacja wizualna od A do Z, Photoshop, 2008 nr 6 s. 21-24. 

http://helion.pl/autorzy/mickla.htm
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Tworzenie elementów systemu identyfikacji wizualnej 3D w programach 
3ds Max oraz Blender 

Komputerowa grafika trójwymiarowa (w odróżnieniu od dwuwymiarowej) to 
grafika wykorzystująca trzy wymiary do reprezentacji danych geometrycznych 
(często kartezjańskich), które są przechowywane w komputerze w celu 
wykonywania obliczeń i renderowania obrazów dwuwymiarowych. Obrazy takie 
można przechowywać w celu wyświetlenia w odpowiednim momencie albo 
wyświetlać na bieżąco8. Jest to popularna definicja grafiki trójwymiarowej 
uwzględniająca jej najważniejsze cechy: dane są reprezentowane w trój-
wymiarowym układzie współrzędnych, ostatecznie grafika jest renderowana jako 
obraz dwuwymiarowy (np. na ekranie monitora), grafikę można wyświetlać na 
bieżąco co oznacza, że gdy dane są zmieniane w ramach animacji, albo też  
z powodu działań użytkownika, następuje ich aktualizacja bez widocznego 
opóźnienia.  

Do generowania obiektów 3D i tworzenia scen 3D wykorzystuje się wiele 
środowisk, wśród nich są 3ds Max oraz Blender. W programie 3ds Max użytkownik 
tworzy w globalnym układzie współrzędnych (world coordinate system). System ten 
rejestruje położenie wszystkich obiektów w przestrzeni globalnej (world space),  
i definiuje przestrzeń globalną, wykorzystując narzucony system odniesień. Kiedy 
osie układu współrzędnych powiąże się z obiektem zamiast z przestrzenią, 
wyznaczą one lokalny układ współrzędnych (local coordinate system). Ten względny 
system odniesień rejestruje zmiany w przestrzeni lokalnej (local space), dotyczące 
pojedynczych obiektów podczas przemieszczania, obracania lub skalowania. Osie 
globalnego układu współrzędnych wyznaczają trzy płaszczyzny: płaszczyznę XY, 
płaszczyznę YZ oraz płaszczyznę ZX. Jeżeli płaszczyzny te zostaną podzielone 
liniami w regularnych odstępach, utworzą one trzy prostopadłe siatki konstrukcyjne, 
przecinające się w początku układu współrzędnych. Zestaw trzech przecinających 
się ze sobą siatek konstrukcyjnych składa się na główną siatkę konstrukcyjną.  

Program 3ds Max wyświetla w oknach widokowych tylko jedną część głównej 
siatki konstrukcyjnej. Użytkownik może korzystać z sześciu predefiniowanych 
widoków, które są usytuowane prostopadle do głównej siatki konstrukcyjnej  
z sześciu różnych kierunków: od przodu (Front), od tyłu (Back), od strony lewej (Left), 
od strony prawej (Right), od góry (Top), od dołu (Bottom). Widoki te są nazywane 
widokami ortogonalnymi (orthogonal views), ponieważ skierowane są prostopadle 
do odpowiednich płaszczyzn głównej siatki konstrukcyjnej. Tworzą one rodzaj 
widoków aksonometrycznych (axonometric view).  

3ds Max umożliwia oglądanie sceny z jednego, dwóch, trzech oraz czterech 
kierunków jednocześnie. W 3ds Max opcja Geometry umożliwia wykorzystanie wielu 
klas obiektów. Są to między innymi: Standard Primitives, Extended Primitives, 
Compound Objects, Particle Systems, Patch Grids, Body Objects, NURBS Surfaces, 
Doors, Windows, Dynamics Objects. Standard Primitives są standardowymi blokami 
konstrukcyjnymi, wykorzystywanymi w aplikacji 3ds Max, Extended Primitives to 
nieco bardziej złożone bloki konstrukcyjne, Particle Systems służą do generowania 
strumieni cząstek, Patch Grids są prostokątami, które mogą być deformowane  
w różny sposób, NURBS to powierzchnie zdefiniowane za pomocą krzywych, Doors 

                                                           
8Tony Parasi, Aplikacje 3D Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3, Helion. Gliwice 2014. 
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i Windows to obiekty umożliwiające szybkie utworzenie obiektów powszechnie 
wykorzystywanych w modelach architektonicznych.  

Przycisk Shapes umożliwia wykorzystanie trzech klas obiektów: Splines, Nurbs 
Curves oraz Extended Splines. Kształty są obiektami dwuwymiarowymi, które mogą 
być również wykorzystane do utworzenia obiektów trójwymiarowych. Splines są 
kształtami utworzonymi z wierzchołków, segmentów i podstawowych kształtów 
dwuwymiarowych. Wierzchołki i segmenty mogą być edytowane w celu uzyskania 
ostrych narożników lub zaokrąglonych obiektów dwuwymiarowych.  

W programie 3ds Max w panelu Modify znajdują się modyfikatory służące do 
zmiany właściwości obiektów. Po utworzeniu obiektu za pomocą jednej z opcji 
dostępnych na panelu Create parametry obiektu mogą być modyfikowane za 
pomocą panelu Modify. W panelu Modify mogą być wykonane następujące operacje: 
zastosowanie modyfikatora do obiektu, uzyskanie dostępu do wcześniej 
zastosowanego modyfikatora i zmiana parametrów modyfikatora, uzyskanie 
dostępu do dodatkowych parametrów obiektu, które nie są dostępne w panelu 
Create9.  

Blender jest bezpłatnym programem open source do tworzenia grafiki  
i animacji w trzech wymiarach. Jest dostępny w wersjach dla systemów Windows, 
Linux i Mac OS X. Stworzony na wewnętrzne potrzeby holenderskiego studia 
animacyjnego NeoGeo został później udostępniony ogółowi na warunkach GNU 
(General Public License). Blender jest wciąż rozwijany przez społeczność 
użytkowników, a prace te są koordynowane przez organizację non profit o nazwie 
Blender Foundation (kierowaną przez Tona Roosendaala, jednego z twórców 
Blendera). W obecnej wersji zawiera ogromną gamę funkcji, narzędzi rzeźbiarskich, 
narzędzi symulacyjnych, animacyjnych, narzędzi do tworzenia efektów wizualnych  
i wiele innych. Obecnie Blender jest używany w wielu studiach animacyjnych, a także 
przez twórców gier, artystów i hobbystów10. Interfejs Blendera jest podzielony na 
prostokątne obszary. Nazywane są oknami (ang. window, a czasami także 
”obszarem”: area). Na domyślnym ekranie Blendera widać pięć okien. Okno widoku 
(View 3D) pokazuje trójwymiarową „scenę”, a na niej model. Okno struktury 
(Outliner) zawiera strukturę sceny, przedstawioną w postaci symbolicznej. Okno 
właściwości (Properties) to obszar zawierający przyciski, pola numeryczne, 
przełączniki, za pomocą których użytkownik może zmienić właściwości elementów 
sceny. Okno informacyjne (Info) to menu główne programu oraz miejsce na 
komunikaty. Okno osi czasu (Timeline) wykorzystuje się w procesie animacji11.  

Do tworzenia modeli 3D w programie Blender wykorzystuje się często krzywe. 
Blender umożliwia utworzenie kilku rodzajów krzywych: Bezier, NURBS, Path  
i innych. Krzywa Bezier pozwala na utworzenie jedynie konturów określonych 
kształtów. Przypomina więc ona pod kilkoma względami nić, którą użytkownik układa 
i zwija stosownie do potrzeb. Jeśli nie ustalimy szerokości krzywej bądź też nie 
zostanie ona wytłoczona, nie będzie można jej dostrzec po zrenderowaniu sceny. 
Blender oferuje poza standardowymi metodami edycji obiektu również dodatkowe 
narzędzia, występujące pod nazwą Modifiers – modyfikatory. Mimo, że każde 

                                                           
9M. Matossian, Po prostu 3D Studio Max 4, Helion. Gliwice 2002. 
10B. Simons, Blender Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rzeźbieniu i renderowaniu, Helion. Gliwice 
2014. 
11K. Kuklo, J. Kolmaga, Blender. Kompendium, Helion. Gliwice 2007. 
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narzędzie Modifier wygląda inaczej, mają one kilka cech wspólnych. Nie wpływają 
one na rzeczywisty kształt obiektu i wprowadzone zmiany widoczne są jedynie  
z poziomu Object Mode. W przypadku włączenia trybu Edit Mode model, któremu je 
przypisano, powróci do swego pierwotnego kształtu, chyba że wprowadzone 
deformacje zostały przekonwertowane na faktyczny wygląd siatki (funkcja Apply). 

 
Rysunek 3. Programy 2D wykorzystywane przy tworzeniu elementów 3D 

systemu identyfikacji wizualnej 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://freedesignfile.com/238238-
tattoo-ornaments-design-material-vector-04/ (pobrano 19.12.2018 r.). 
 

W programach 3ds Max oraz Blender można tworzyć projekty elementów 
identyfikacji wizualnej modelując wyłącznie w środowisku 3D lub też wykorzystując 
projekty utworzone w programach do grafiki 2D. Korzysta się więc często  
z możliwości wykonania projektów w programach 2D np. Inkscape oraz Illustrator  
i przeniesienia ich (wyeksportowania) do programów Blender oraz 3ds Max.  

Do programu Blender można zaimportować projekty systemu identyfikacji 
wizualnej, które utworzono wcześniej w programie Inkscape w formacie zapisu 
grafiki wektorowej SVG (ang. Scalable Vector Graphics — skalowalna grafika 
wektorowa). W programie 3ds Max nie ma takiej możliwości, natomiast korzysta się 
z możliwości importu z programu Illustrator.  

Program Inkscape jest rozpowszechniany na otwartej licencji GNU GPL. Jest 
edytorem dwuwymiarowej grafiki wektorowej o dużych możliwościach, zbliżonych do 
tych oferowanych przez jego komercyjne odpowiedniki. Udostępniany jest dla 
platform systemowych Windows, Linux, Mac OS X. Ogromną zaletą programu jest 
zastosowanie jako macierzystego formatu zapisu standaryzowanego - otwartego 
formatu zapisu grafiki wektorowej SVG12. Chociaż program korzysta ze standardu 
SVG będącego dialektem metajęzyka XML, aby stworzyć grafikę, użytkownik nie 
musi mieć wiedzy na temat tego formatu. W bardziej zaawansowanych projektach 
graficznych znajomość składni języka SVG może być jednak bardzo pomocna. 
Inkscape służy przede wszystkim do tworzenia logo, ikon, wykresów, diagramów, 
schematów i wielu innych projektów w grafice wektorowej.  

Adobe Illustrator CC to rozbudowany program do tworzenia kompozycji 
wektorowych na potrzeby każdego projektu graficznego. Aplikacja oferuje zestaw 
zaawansowanych i precyzyjnych narzędzi do tworzenia profesjonalnych projektów 
zarówno grafikom, artystom jak również twórcom stron internetowych. Omówione 
programy mają ogromne możliwości związane z tworzeniem elementów graficznych 
systemów identyfikacji wizualnej, zarówno elementów 2D i 3D.  

                                                           
12K. Cieśla, Inkscape. Podstawowa obsługa programu, Helion. Gliwice 2013. 

https://freedesignfile.com/238238-tattoo-ornaments-design-material-vector-04/
https://freedesignfile.com/238238-tattoo-ornaments-design-material-vector-04/
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Podsumowanie 
Coraz częściej dostrzegana jest konieczność tworzenia systemów identyfikacji 

wizualnej, które mogą stać się efektywnym narzędziem marketingowym. Aby tak się 
stało, utworzony system powinien mieć przemyślane i oryginalne elementy 
graficzne, leksykalne, semantyczne, typograficzne, poligraficzne oraz 
architektoniczne. Szczególną rolę mogą tutaj odgrywać elementy 3D tworzone  
w programach graficznych do grafiki trójwymiarowej. Ostateczny efekt zależy 
niejednokrotnie od wyboru zestawu programów graficznych, które można 
wykorzystać. Zestaw Inkscape – Blender pozwala na pracę w otwartym formacie 
zapisu grafiki wektorowej SVG. W programie 3ds Max użytkownik może wykorzystać 
pliki programu. Adobe Illustrator CC. Wybór zależy od rodzaju tworzonego projektu 
i jego wykorzystania. Należy także pamiętać o tym, że dobrze zaprojektowany 
system identyfikacji wizualnej firmy może wyróżnić ją z wielu innych podobnych. 
 

Streszczenie 
W pracy dokonano przeglądu podstawowych zagadnień dotyczących 

możliwości tworzenia elementów graficznych księgi identyfikacji wizualnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów 3D. Omówiono ideę i strukturę księgi 
identyfikacji wizualnej i jej zastosowanie. Zwrócono uwagę na możliwości 
projektowania elementów graficznych 3D księgi identyfikacji wizualnej w wybranych 
programach graficznych oraz dokonano ich porównania. Przedstawiono możliwości 
tworzenia i wykorzystania elementów 3D w księgach identyfikacji wizualnej. 

Słowa kluczowe: system identyfikacji wizualnej, grafika komputerowa, księga 
jakości 
 
 Summary 
 The paper reviews basic issues related to the possibility of creating graphic 
elements of the visual identity book, with particular emphasis on 3D elements. The 
idea and structure of the visual identity book and its application were discussed. 
Attention is paid to the possibilities of designing 3D graphic elements of the visual 
identity book in selected graphic programs and they have been compared. The 
possibilities of creating and using 3D elements in the books of visual identification 
are presented. 
 Key words: system of visual identification, computer graphics, identity book 
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Katarzyna SOBERA-KUCHARSKA 
 

GENEZA I ISTOTA PIENIĄDZA - CHARAKTERYSTYKA EWOLUCJI FORM 
PŁATNOŚCI 

 
 

Wstęp 
Niewątpliwie, tematyka pieniądza jest jedną z najważniejszych zagadnień  

w obszarze badań nauk ekonomicznych. Jego wynalezienie jest najistotniejszym 
osiągnięciem ludzkości, bez którego gospodarka nie mogłaby się rozwijać. Na 
przestrzeni wieków, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, pieniądz przybierał różne 
formy. Począwszy od barteru, pieniądza pierwotnego, następnie pieniądza 
gotówkowego, w ramach, którego występują monety, banknoty a kończąc na 
najwyższej rozwiniętej formie pieniądza, czyli pieniądza bezgotówkowego. Celem 
niniejszego artykułu jest podjęcie próby przedstawienia ewolucji form płatności, na 
przykładzie różnych form pieniądza na przestrzeni wieków. Podstawę do rozważania 
stanowiły głównie studia z literatury krajowej. 

Początkowe formy pieniądza  
Pierwszym rodzajem gospodarki, jaką potrafił stworzyć człowiek, była 

gospodarka naturalna. Społeczeństwa prymitywne nie zajmowały się handlem, nie 
istniał żaden proces wymiany, ani rynek, zatem nie istniał pieniądz. 
Charakterystyczne dla tego typu gospodarki było to, iż wszystkie potrzebne dobra 
produkowano na własny użytek, zatem producent był jednocześnie konsumentem. 
Nie istniał podział produkcji między społecznościami, istniał natomiast podział pracy 
w ramach rodziny, czyli pewne zajęcia należały do mężczyzn a pewne do kobiet. 
Wytwarzano taką ilość dóbr, jaka była potrzebna w danym momencie do konsumpcji. 
Pierwotny model gospodarki wśród pierwszych zbiorowisk ludzkich przejawiał się 
wysokim poziomem samowystarczalności.  

Z czasem ludziom pierwotnym coraz trudniej było samodzielnie wytworzyć 
wszystkie niezbędne do życia dobra, w skutek czego we wspólnotach plemiennych 
zaczął się wykształcać podział pracy. W związku z tym, przestano wytwarzać dobra 
na własne potrzeby i zaczęto specjalizować się w produkcji poszczególnych dóbr. 
Już wtedy wiedziano, że lepiej jest korzystać z produktów, pomysłów i pracy innych 
ludzi. Specjalizacja wytwarzania różnych dóbr, będąca istotnym postępem 
ekonomicznym, doprowadziła do powstania własności prywatnej. Produkowane 
dobro, było nadwyżką przeznaczoną do wymiany, które nazwano towarem. 
Wszystkie wytworzone nadwyżki wymieniano na inne, których nie produkowano  
w danej grupie społecznej. W ten sposób stopniowo gospodarka naturalna 
przemieniła się w gospodarkę towarową. Dodatkowo, osiadły tryb życia, 
spowodował, iż zapotrzebowanie na różne towary stale rosło. Na tym etapie 
gospodarki towarowej, wymiana miała charakter bezpośredni, co oznacza, że 
odbywała się w systemie barterowym, czyli towar za towar. Aby doszło do takiej 
wymiany dóbr, musiał być spełniony jeden bardzo ważny warunek, a mianowicie 
powinna występować, tzw. podwójna zgodność potrzeb. Sprzedawca oraz nabywca 
w tym samym czasie musieli potrzebować takich dóbr, co druga strona miała do 
zaoferowania. Oczywiście, taka wymiana pociągała za sobą pewne niedogodności. 
Głównym problemem było znalezienie kontrahenta, który zgłaszałby 
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zapotrzebowanie na oferowane produkty równocześnie dostarczając pożądane 
dobra. Zrealizowanie takiej wymiany było dość kosztowne, gdyż miało związek  
z wysiłkiem oraz poświęceniem czasu na znalezienie odpowiedniej osoby, z którą 
można byłoby dokonać wzajemnej transakcji. Kolejnym utrudnieniem było 
rozliczenie transakcji, ponieważ oferowane produkty były przeważnie niepodzielne, 
co wiązało się z trudnością dokonania wymiany danego dobra o tej samej wartości. 
Reasumując, wymiana towaru za towar była dość utrudniona. Ze względu na 
powyżej wymienione problemy, nie mogła się ona rozwijać dynamicznie. Natomiast, 
jeśli wymiana barterowa doszła do skutku, to aktowi sprzedaży zawsze towarzyszył 
akt kupna. Co za tym idzie, wartość towarów sprzedanych równała się wartości 
towarów zakupionych. Wobec tego, wytworzona nadwyżka towarów, która nie mogła 
być wymieniona na potrzebne dobra, nie mogła zostać sprzedana.  

Z czasem, wraz z rozwojem gospodarki towarowej zaczęto zwracać uwagę na 
fakt, iż pewne produkty występują w obrocie częściej niż inne towary. Stopniowy 
rozwój procesu wymiany spowodował, iż ludzie chcieli wymieniać produkty nie na 
te, które w danej chwili były potrzebne, lecz na te dobra konsumpcyjne, które były 
powszechne w użyciu. Towary konsumpcyjne tzw. płacidła, zaczęły służyć, jako 
środek wymiany, stały się pierwszą formą pieniądza, ponieważ posiadały cechę 
powszechnej akceptacji. Do takich towarów zaliczano m.in. bursztyn, sól, herbatę, 
suszone ryby, tytoń, alkohol, miód, zboże, muszelki oraz niewolnicy (wyróżniano 
około 150 płacideł). Żeby taki towar pełnił funkcję pieniężną, musiał posiadać wkład 
pracy ludzkiej, czyli posiadać wartość realną. Z upływem czasu, inne cechy stawały 
się równie ważne, skutkiem czego, wachlarz towarów, które uznawane były, jako 
pieniądz, zawężał się. Kluczowa była cecha trwałości oraz podzielności dobra i jego 
łatwość łączenia. Te cechy dawały przewagę towarom nad innymi. Później doszły 
takie cechy jak, niezniszczalność, jednorodność, duża wartość użytkowa, 
rozpoznawalność, rzadkość występowania w przyrodzie.  
 

Pieniądz metalowy 
Wraz z rozwojem cywilizacji oraz handlu, ludzie poszukiwali coraz bardziej 

doskonalszych środków wymiany. W ten sposób, towary powszechnego użytku 
przestały pełnić funkcję pieniądza i zastąpiono je metalami, z racji tego, iż były one 
trwałe, miały małą objętość, łatwo było je przetransportować oraz podzielić na 
mniejsze części. Na początku były to metale nieszlachetne takie jak brąz, żelazo, 
cyna oraz miedź. Jednak z powodu, iż metale nieszlachetne nie były dobrami 
rzadkimi oraz do realizacji transakcji była potrzebna ich spora ilość to 
praktyczniejsze w użyciu stały się metale szlachetne, czyli srebro i złoto. 

Zatem, gdy w obiegu znajdowały się metale szlachetne oraz nieszlachetne, 
system pieniężny zwany był polimetalizmem. W gospodarce, w której rolę pieniądza 
pełniło jednocześnie wiele metali, mogła krążyć taka ilość pieniądza, ile było można 
przeznaczyć na ten cel metali. Oczywiście miało to swoje negatywne następstwa. 
Otóż, niedostatek pieniądza hamował wymianę i produkcję towarów, natomiast 
nadmiar krążków metalu w obiegu powodował spadek ich wartości realnej  
w stosunku do wartości nominalnej, co powodowało wzrost cen.  

Ten system był pozbawiony jednorodności i w związku z tym nie mógł się 
utrzymać, stopniowo przekształcił się w system dwukruszcowy, czyli dwumetalowy 
zwany bimetalizmem. W tym systemie rolę pieniądza pełniło tylko złoto i srebro.  
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Warto dodać, iż wykształcił się jeszcze trzeci system oparty na pieniądzu 
kruszcowym, a mianowicie monometalizm srebrny lub monometalizm złoty, gdzie 
rolę prawnego środka płatniczego pełnił jeden z metali szlachetnych, czyli srebro 
albo złoto. 

W toku ewolucji pieniądza, metale szlachetne były używane najdłużej, z czego 
pozycję dominującą utrzymywało srebro. Z początku, wymianie podlegały ich 
nieobrobione baryłki, proszek, pył, kawałki, grudki i przy każdym zakupie towaru, 
trzeba było odważać niezbędną do zapłaty ilość metalu. Tak, więc kruszce oraz 
kamienie szlachetne stały się kolejnym pierwowzorem pieniądza. System wagowy, 
jaki funkcjonował przez wiele lat wiązała się z pewną uciążliwością kontrolowania 
ilości oraz jakości metalu. Ten problem rozwiązano przez wybijanie na bryłach 
metalu stempli wskazujących ich pochodzenie, wagę, co gwarantowało, iż nie 
zostały odlane z fałszywego kruszcu. Na tym etapie, już tylko jeden krok dzielił świat 
do wynalezienia monety. Pieczętowanie wartościowego kruszcu dało początek biciu 
monet. Były to spłaszczone kawałki metalu z pieczęcią mennicy państwowej 
potwierdzającą ich wagę i jakość, spowodowało to znaczne uproszczenie  
w rozliczeniach transakcji. Dzięki odpowiednim oznaczeniom monet, strony 
zawierające transakcję, znały ich wartość. W konsekwencji, zwiększyło się 
bezpieczeństwo obrotu z uwagi na to, iż ograniczało to możliwości oszustwa 
dokonywanych przy transakcjach. Do końca nie wiadomo, kiedy dokładnie 
wynaleziono monety, jednak ich powstanie przypisuje się królom Lidii w 650  
w p.n.e. Monety były wygodne, po Lidyjczykach upowszechniły się także w Grecji,  
a następnie wchodziły do użycia w innych częściach świata. W Polsce pierwsza 
polska moneta, czyli srebrny denar, pojawiła się w okresie 982 – 984 n.e. za czasów 
panowania Mieszka I. Oczywiście pod względem typologicznym oraz 
metrologicznym nawiązywała do wzorów zachodnioeuropejskich, bito je w mennicy 
w Poznaniu. W ten sposób, z początku metale nieszlachetne, następnie metale 
szlachetne, a później bite z nich monety stawały się pełnoprawnym środkiem 
płatniczym w najodleglejszych zakątkach cywilizowanego świata1.  
 

Pieniądz papierowy 
Kolejnym etapem ewolucji pieniądza to jego dematerializacja. Pieniądz 

papierowy pojawił się, jako pierwszy w Chinach około IX-X wieku, był to banknot 
Wielkich Mingów mający jeden nominał (był to rodzaj przekazu bankowego), 
natomiast w Persji, praktycznie w tym samym czasie powszechnie używano coś  
w rodzaju czeku. Pieniądz papierowy, ewoluował z zaświadczeń wydawanych przez 
osoby, które się trudniły wymianą pieniądza w starożytnej Grecji na zdeponowaną  
u takiej osoby sumę monet. We Włoszech w XII wieku takie zaświadczenia 
przekształciły się w listy zastawne a następnie w kwity depozytowe. 

Ogólnie rzecz ujmując, z upływem czasu posługiwanie się monetami stało się 
mniej wygodne oraz kosztowne, zwłaszcza przechowywanie i transport, który ze 
względu na duże ilości narażony był na ataki rabunkowe. Trzymanie w domu dużej 
ilości monet było uciążliwe, w związku z tym postanowiono utworzyć magazyn,  
w którym można było bezpiecznie przechowywać swoje kosztowności. W ten sposób 

                                                           
1Szmydt W., Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, POZKAL, Inowrocław 2004r.; 
Rothbard M.N., Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza, Fijorr Publishing, Warszawa 2006r.; 
Kaźmierczak A., Podstawy polityki pieniężnej, PWN, Warszawa 1998. 
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powstał bank depozytowy. W zamian za zdeponowane kosztowności, otrzymywano 
od złotników kwit depozytowy (za odpowiednią opłatą), który był potwierdzeniem 
faktu ulokowania określonej ilości monet srebrnych czy złotych. Ów kwit 
zobowiązywał złotników do natychmiastowego zwrotu monet właścicielowi, gdy tylko 
tego zażądał. W Szwecji około 1665 roku, szwedzki Królewski Bank Wymiany zaczął 
wydawać kwity depozytowe, które określały ilość srebra, jaką obywatel umieścił  
w banku. Tego rodzaju praktyki stosowano również w Anglii, w Londynie w XVII 
wieku. Posiadanie kwitu było jednoznaczne z posiadaniem złota lub srebra. Zatem, 
właściciele kruszców zaczęli regulować kwitami swoje długi, ponieważ wygodniej 
było wręczyć wierzycielowi kwit aniżeli zamieniać go na monety i wówczas dokonać 
rozliczenia zobowiązania. Ta praktyka stała się na tyle popularna, iż w obiegu razem 
ze złotem, które było środkiem płatniczym, funkcjonowały kwity depozytowe. Aby 
zapewnić pełną wymienialność kwitów na pieniądz kruszcowy, zapasy kruszcu nie 
musiały być równe wyemitowanych kwitów, ponieważ tylko część klientów 
zamieniała je na pieniądz pełnowartościowy. Z tego powodu, złotnicy zaczęli 
emitować kwity znacznie przekraczające wartości zdeponowanych u nich monet, 
gdyż byli przekonani, iż w czasach stabilności gospodarczej, raczej niemożliwe jest, 
aby nagle wszyscy klienci równocześnie zgłosiliby się po swoje kruszce. Dodatkowa 
emisja kwitów była niezwykle dochodową operacją dla złotników, ponieważ wartość 
papieru wytworzonego kwitu była niska w porównaniu z wartością nominalną kwitu 
depozytowego. Ponadto, złotnicy zapoczątkowali oferowanie oprocentowanie za 
ulokowane u nich monety z kruszcu, w ten sposób stali się bankierami. Emitowane 
przez nich kwity, zwano wekslami bankowymi, czyli są to zobowiązania bankiera do 
zapłaty sumy wymienionej na kwicie w każdej chwili. Nazywano je również notami 
bankowymi, skąd w ogóle wzięła się nazwa banknotów. Oczywiście, możliwość 
emisji tych kwitów ponad posiadany stan zapasów kruszców szlachetny był możliwy 
tylko wtedy, gdy produkcja oraz handel rozwijały się pomyślnie. W związku z tym, 
potrzeba było coraz większych ilości pieniądza do obsługi wymiany towarowej oraz 
regulacji wzajemnych zobowiązań. W okresach zastoju interesów, obserwowano 
wzmożoną zamianę substytutu pieniądza na pieniądz rzeczywisty i zasoby kruszcu 
kończyły się, co dość często było powodem upadłości banków. 

Generalnie pieniądz złoty podlegał ewolucji. Wymienialność banknotów na 
złoto podlegała stopniowo uszczupleniu. Ogólnie wyróżnia się trzy systemy 
wymienialności na złoto. Pierwszy z nich to system pełnej wymienialności pieniądza 
papierowego na złote monety, zatem jak wcześniej wspomniano, każdy kwit 
depozytowy mógł zostać wymieniony na złote monety, mające tą samą wartość 
nominalną, bez żadnych ograniczeń. Drugim systemem był system sztabowo-złoty, 
w którym banknoty nie były wymienialne na złote monety tylko na sztaby złota. 
Funkcjonował on przede wszystkim w XIX wieku, natomiast we Francji istniał aż do 
1928 roku. Trzecim systemem był system dewizowo-złoty, który powstał wskutek 
ograniczonych zasobów złota. Zabezpieczeniem emisji pieniądza krajowego, w tym 
przypadku, były waluty obce, wymienialne na złoto. System był korzystny dla krajów 
posiadających zasoby złota. 

Inaczej rozpoczęła się historia papierowego pieniądza w Ameryce Północnej. 
W XVII wieku pojawiły się banknoty, lecz nie były emitowane przez banki, tylko przez 
władzę. Pierwsza emisja papierowego pieniądza została przeprowadzona przez 
Kolonię Zatoki Massachusetts w 1690 roku z powodu wojny. Natomiast  
w Polsce, pierwsze papierowe pieniądze pojawiły się w 1794 roku za czasów 
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Tadeusza Kościuszko, który pod wpływem doświadczeń m.in. amerykańskich,  
w taki sposób finansował wysiłek zbrojny. 

Współcześnie, od początku lat 50, znaczenie pieniądza gotówkowego  
w formie papierowej (banknotów) oraz monet, który jest we wszystkich krajach 
prawnym środkiem płatniczym, nieustannie maleje2. W literaturze przedmiotu 
występuje wiele definicji pieniądza. Według ekonomistów pieniądz to zbiór aktywów, 
które wykorzystywane są do zakupów dóbr oraz usług3. Pieniądz służy do określenia 
ekonomicznej wartości nabytego dobra majątkowego bądź świadczonej usługi. 
Dzięki temu w przypadku sprzedaży, umożliwia to wyrażenie ceny danego dobra 
oraz ustalenie wynagrodzenia za wykonanie danej usługi4. Pieniądz wywodzi się  
z pełnionych przez niego funkcji, a zatem, to powszechnie akceptowany towar, za 
pomocą, którego można wywiązać się z zobowiązań i dokonać płatności za 
dostarczone dobra, zatem jest środkiem wymiany. Pieniądz jest także jednostką 
rozrachunkową, środkiem tezauryzacji oraz miernikiem odroczonych płatności, czyli 
jednostką rozrachunkową w długim okresie5.  

 
Pieniądz współczesny  
Na pojęcie pieniądza składają się trzy elementy, a mianowicie, wartość (suma) 

pieniężna, jednostki pieniężne oraz znaki pieniężne. Współcześnie, pieniądz 
gotówkowy jest zmaterializowany, czyli w rozumieniu art. 45 KC, jest rzeczą. Ten 
aspekt materialny pieniądza gotówkowego realizują znaki pieniężne. Na podstawie 
tej kwalifikacji, wyróżnia się banknoty (papierowe znaki pieniężne emitowane przez 
banki centralne) oraz monety (metalowe znaki pieniężne emitowane przez banki 
centralne lub budżet państwa). Znaki pieniężne, są nośnikiem dla wyrażających 
daną wartość jednostek pieniężnych, które oznaczają miarę wartości. W związku  
z tym pieniądz gotówkowy można podzielić według wartości nominalnej znaków 
pieniężnych. Wyróżnia się walutę (znaki pieniężne, które stanowią wielokrotność 
jednostki walutowej państwa) oraz bilon (znaki pieniężne poniżej wartości jednostki 
walutowej państwa, czyli grosze, centy, eurocenty)6. Przez pojęcie pieniądza, 
można, więc rozumieć konkretną ilość pieniądza, pełniącego funkcję 
przechowywania wartości i środka płatniczego, a także jako abstrakcyjną jednostkę 
pieniężną, powszechnie stosowaną jako jednostkę rozrachunkową7. Pieniądze 
papierowe, jakie obecnie funkcjonują w obiegu pieniężnym, nie są reprezentantem 
kruszcu, stanowią jedynie określony znak wartości, są po prostu pieniądzem 
symbolicznym8.  

Z obrotem gotówkowym mamy do czynienia od czasu wynalezienia pieniądza. 
Jest to najstarsza forma realizacji płatności. Pieniądz gotówkowy występuje  
w formie banknotów i bilonu. Przez obrót gotówkowy należy rozumieć dokonanie 

                                                           
2Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996r.  
3Mankiw G.N., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2016r.  
4Zapadka P., Mikos-Sitek A., Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Wolters-Kulwer, Warszawa 
2011r. 
5Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007r. 
6Nowak-Far A., Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H.Beck, Warszawa 2011r.; Górski M., Rynkowy 
system finansowy, PWE, Warszawa 2013r. 
7Duwendag D., przekł. z niem. Kokoszczyński R., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, 
Warszawa 1996r. 
8Kubiak E., Nakonieczna-Kisiel H.,Ekonomia: Makroekonocmzine podstawy polityki gospodarczej, FRDL, 
Warszawa 1999r. 
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transakcji, w której występuje fizyczne użycie gotówki. Realizacje płatności przy 
użyciu gotówki w większym stopniu są związane z transakcjami bezpośrednimi  
o niskiej wartości. Najczęściej są one dokonywane między osobami fizycznymi lub 
pomiędzy podmiotem fizycznym a gospodarczym. Klasyczna transakcja  
z wykorzystaniem gotówki, która ma postać monet i banknotów, które jednocześnie 
są instrumentem płatniczym, środkiem jest końcowym jak i natychmiastowym 
przepływem wartości. Warto dodać, iż otrzymana gotówka, jako zrealizowana 
płatność, może być od razu użyta do wykonania następnych transakcji. Płatności 
gotówkowe mają niewielką wartość jednakże jest ich relatywnie bardzo dużo9. 

Wraz z rozwojem systemów pieniężnych w XIX oraz XX wieku, pieniądz 
gotówkowy zaczął być wypierany przez pieniądz bezgotówkowy, który jest 
następnym jak i zarówno najwyższym etapem rozwoju pieniądza. Jest to krok  
w kierunku racjonalizacji obiegu pieniężnego. Z czasem posiadacze gotówki, 
zorientowali się, iż przechowywanie jej w domach nie jest potrzebne. Znacznie 
wygodniej było umieścić ją w banku w formie wkładu. To rozwiązanie, było 
bezpieczniejsze, tak samo jak w przypadku przechowywania w magazynach 
szlachetnych kruszców.  

Rachunek na żądanie był w zasadzie pierwszym rodzajem rachunku, jaki 
funkcjonował. Funkcjonowanie owego rachunku, polegało na przyniesieniu przez 
klienta do banku banknotów, w zamian za otworzenie w nim rachunku. W każdej 
chwili właściciel rachunku, mógł zażądać pieniądza gotówkowego o takiej wartości, 
jaka była zapisana na jego rachunku bankowym. Tak samo jak, kwity depozytowe  
w XII wieku, musiały być wymieniane na kruszce szlachetne, tak i pieniądz 
bezgotówkowy musiał być wymienialny na banknoty. Z czasem pojawiły się wkłady 
terminowe. Klienci mogli lokować środki pieniężne na określony termin, przez ten 
czas byli zobowiązani przechowywać w banku swoje oszczędności (np. pół roku, rok 
bądź dłużej). Im dłużej pieniądze były przechowywane, tym większy był dochód  
z procentu. Zaletą lokowania środków pieniężnych w banku przez wiele osób było 
uregulowanie zobowiązań między wierzycielami a dłużnikami bez użycia gotówki, 
ponieważ znacznie prościej było przesunąć siłę nabywczą w formie zapisu z konta 
dłużnika na konto wierzyciela, pod warunkiem, iż obaj mieli otwarty rachunek w tym 
samym banku. Wraz z rozwojem systemów rozliczeniowych, rozliczenia 
bezgotówkowe zaczęto realizować, gdy klienci mieli rachunki w różnych bankach. 
Banki dokonywały wzajemnych rozliczeń, najważniejsze było, aby w danej chwili, 
istniała równowaga pomiędzy nimi w regulacji zobowiązań i należności. W związku 
z tym dłużnik chcąc dokonać zapłaty wierzycielowi, mógł wydać bankowi, w którym 
miał rachunek, polecenie przelania określonej kwoty na rachunek wierzyciela mający 
konto w innym banku. Była to forma rozliczenia zwana poleceniem przelewu. Inną 
formą rozliczeń był czek bankowy. Na tym dokumencie, wystawca wydawał 
polecenie swojemu bankowi, aby ten, dokonał wypłacenia określonej sumy 
okazicielowi czeku. Przy płatnościach bezgotówkowych, nie trzeba było ani liczyć 
ani nosić ze sobą banknotów, wystarczył zapis piórem przez bankiera.  

  

                                                           
9Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, Cedewu, Warszawa 2009r. 
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Podsumowanie 
W ujęciu historycznym, cały czas następował proces dematerializacji pieniądza. 

Z początku ważnym krokiem było przejście z pieniądza towarowego do 
kruszcowego, następnie z metalowego do pieniądza papierowego, tak samo bardzo 
ważnym krokiem w ewolucji pieniądza było zastąpienie pieniądza papierowego 
pieniądzem bezgotówkowym. Pełna substytucyjność nie istniała oraz nie istnieje do 
tej pory. Obecnie, nawet w krajach wysokorozwiniętych drobne transakcje rozliczane 
są w gotówce. Pieniądz bezgotówkowy cały czas się rozwija. Niegdyś zapisy piórem 
świadczyły o ilości pieniądza na rachunku bankowym, dziś takowe rachunki znajdują 
się w pamięci komputera i są one automatycznie obciążane oraz uznawane za 
pomocą urządzeń elektronicznych. W rozliczeniach międzybankowych istotną rolę 
zaczęły odgrywać automatyczne izby rozrachunkowe, które dokonują auto-
matycznego przelewu funduszy pomiędzy bankami rozliczeniowymi z wyko-
rzystaniem elektronicznej techniki obliczeniowej, pomijając całą dokumentacje 
papierową. W związku, z czym, o ruchu pieniądza, w zasadzie decydują impulsy 
elektroniczne. Wspomniane wcześniej formy rozliczeniowe typu czek czy polecenie 
przelewu zastępowane są obecnie w dużej mierze przez karty płatnicze10.  

 
Streszczenie 
Pieniądz stanowi bardzo istotny element dzisiejszej gospodarki. Na przestrzeni 

wieków można było zaobserwować nieustanne poszukiwanie doskonałego środka 
płatniczego, wymuszonego w dużej mierze przez rozwój handlu, który de facto 
narzucał poszukiwanie rozwiązań umożliwiających przejście z gospodarki naturalnej 
opartej na wymianie, barterze na gospodarkę opartej na pieniądzu. Ewolucja 
pieniądza rozpoczęła się wieki temu i trwa do dnia dzisiejszego. Celem niniejszego 
artykułu jest podjęcie próby przedstawienia etapów rozwoju pieniądza na przestrzeni 
wieków. 

Słowa kluczowe: pieniądz, historia pieniądza, gospodarka towarowa, pieniądz 

papierowy, pieniądz metalowy 

Summary 
Money is a very important element of today's economy. Over the centuries, one 

could observe a constant search for the perfect means of payment, forced to a large 
extent by the development of trade, which in fact imposed the search for solutions 
enabling the transition from a natural economy based on exchange, a barter to  
a money-based economy. The evolution of money began centuries ago and 
continues to this day. The purpose of this article is to attempt to present the stages 
of money development over the centuries. 

Key words: money, money history, economy, paper money, metal money 
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KORUPCJA FORMĄ WSPÓŁCZESNEGO ZEPSUCIA CZY 

PRZYZWOLENIA SPOŁECZNEGO? ANALIZA WYBRANYCH BADAŃ 
ANKIETOWYCH 

 
 

Wstęp 
Czynnik korupcjogenny prężnie rozwijał się na przestrzeni dziejów.  

W poszczególnych okresach sukcesywnie zapisywał się w odmienny sposób na 
kartach historii. Głównym powodem funkcjonowania zjawiska była chęć otrzymania 
nienależnych dóbr, ominiecie poszczególnych przepisów stanowionego prawa czy 
poprawa dotychczasowego bytu. Bieg czasu, ewolucja społeczeństwa, rozwój 
techniczno-technologiczny, znacznie przyczynił się do rozkwitu czynnika 
obejmującego w chwili obecnej każdą gałąź życia. Wyłaniano wiele spekulacji nad 
podejściem, aspektem światopoglądów czy nurtów myślowych społeczeństwa  
w odniesieniu do rozpatrywanej dziedziny. Na potrzeby owego opracowania autor 
rozgraniczył dwa znaczące. W jednym korupcję definiowano jako społeczne 
zepsucie, patologię, rzecz zabronioną przez prawo państwowe obyczajowe  
i moralne1. Jednak w drugim nurt nie spotkał się z krytyką i odmową ze strony ogółu. 
Utworzył przekonanie mówiące o częściowym przyzwoleniu społecznym na 
rozpatrywaną problematykę w kategoryzacji unormowań i przekonań wew-
nętrznych2. 

Niniejsze opracowanie dokładnie charakteryzuje opisywane mechanizmy 
funkcjonujące w społeczeństwie. Odzwierciedla i systematyzuje poszczególne 
trendy rozwoju korupcyjności z wyodrębnieniem jej podziału. Przedstawia  
i analizuje wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych celem weryfikacji tezy 
postawionej w temacie, klasyfikującej korupcję jako element zepsucia czy 
przyzwolenia społecznego. 
 

Zakres pojęciowy 
Najważniejszym sformułowaniem w niniejszej rozprawie jest przyjęcie 

stosownego określenia zjawiska korupcji. Wielu naukowców oraz podmiotów  
o charakterze państwowym i prywatnym, interpretuje i formułuje ową sferę 
różnorodnie, zważywszy na charakter rozpatrywanego obszaru badawczego. 
Punktem wyjścia, będącym zarazem rozpowszechnionym, modelowym 
rozumowaniem pozostaje definicja Słownika PWN, który mówi, że jest to proceder 
,,przyjmowania łapówek przez urzędników lub funkcjonariuszy3". Przytoczone 
sformułowanie, niestety nie wyjaśnia zjawiska z punktu widzenia jakiejkolwiek 

                                                           
1A.M. Szelest-Woźny, Korupcja, Analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989-2007), 
Wydawnictwo Mado,Toruń 2012, s. 26-28. 
2A.Dylus, A.Rudowski, M.Zaborski, Korupcja Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Instytut 
Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2006, s.107-108. 
3https://sjp.pwn.pl/szukaj/korupcja.html. 
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dziedziny naukowej. Określa jedynie samą czynność, względem nielegalnego 
procederu, który najczęściej spotyka się z wszechobecnym potępieniem  
i dezaprobatą ze strony społeczeństwa. W polskich unormowaniach prawnych, za 
korupcję uważa się ,,czyn polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu 
przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych 
korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej 
osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji"4. 
Przedstawienie legislacji krajowej, również ujmuje wyłącznie czynności zabronione, 
aczkolwiek w szerszym znaczeniu uwzględniającym dokładne ich rozbudowanie 
terminologiczne. W kodyfikacjach o charakterze transnarodowym, sformułowania 
mówią o: ,,obietnicach, propozycjach wręczenia lub wręczeniu (...) bezpośrednio lub 
pośrednio nienależnej korzyści, (...) w celu podjęcia (...) lub zaniechania działania 
(...)"5.Ponadnarodowe rozpatrzenia ujmujące zjawisko, rozszerzają możliwości 
szerszego spojrzenia, również w związku z procedowaniem wszelakich czynności 
niedozwolonych. Czynnika korupcjogennego należy szukać określając zdaniem 
autora wymiar oglądu w kategorii - interdyscyplinarnego determinanta - 
,,dotyczącego dwóch lub więcej dziedzin naukowych"6. W rozważaniach należy 
zwrócić szczególną uwagę na terminologię ujętą w środowiskach naukowych. Na 
potrzeby owej rozprawy należy przytoczyć słowa Jamesa Scotta mówiące, że ,,to co 
na zachodzie nazwane jest korupcją w odmiennym otoczeniu kulturowym jest 
niczym więcej jak kontynuacją tradycji ofiarowania innym prezentów"7. 
Rozpatrywanie płaszczyzny pod kątem uwarunkowań wynikających z tradycji,  
a także kręgów kulturowych daje możliwość zrozumienia i identyfikacji pojedynczych 
podmiotów lub grup społecznych z czynnikami o charakterze korupcjogennym. 
Zakorzenienie niektórych zachowań w perspektywie historycznej na przykładnie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej8, dawało możliwość poprawy życia codziennego 
a nawet przetrwania. Z perspektywy nauk politycznych, ukierunkowanych przez 
Dawida Bayleya ,,twierdzącego że w państwach o prężnie rozwijającej się 
demokracji należy przyjąć teorię o częściowym skorumpowaniu nowych instytucji 
aparatu przymusu państwowego niż odrzucić je w całości''; należy stwierdzić iż 
przyjęcie ww. stanowiska warunkuje pewne mechanizmy rozwojowe. Ponadto 
należy uzupełnić ją o przymusową humanizację biurokratycznej machiny 
państwowej, jako pożytecznej drogi dla życia i rozwoju obywateli.  

Autor celem szerszego zrozumienia terminologii korupcji ukierunkował jej 
wymiar o podział na znaczące dla owej rozprawy dziedziny nauki, a także praktyczne 
wyjaśnienie poszczególnych podziałów, powziętych z aktów prawnych oraz analiz 
służ systemu bezpieczeństwa państwa. Przemyślenia zamieścił na poniższym 
schemacie. 
 

                                                           
4Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, (Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708), 
s.1. 
5Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z dnia 31 października 2003 r. (Dz.U. 2007 nr 84 poz. 563), s. 17-18. 
6https://sjp.pwn.pl/sjp/interdyscyplinarny.;2466577. 
7B. Czepil, Korupcja a rozwój, analiza funkcjonalnych aspektów korupcji, Prakseologia nr 155/2014, 
s.305. 
8A.M. Szelest-Woźny, Korupcja, Analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989-2007), 
Wydawnictwo Mado,Toruń 2012, s. 44. 
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Rysunek 1. Typologia korupcji 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Przedstawienie omawianego zagadnienia przy pomocy nauk politologicznych, 

historycznych, socjologicznych oraz psychologicznych obrazuje zakorzenienie 
zjawiska w świadomości o wspomnianych różnorodnych podłożach, wyłaniając 
współczynnik określany  jako tzw. kulturowość korupcyjna czy kultura korupcji. 
Warto zaznaczyć, że opisywane dziedzictwo trwale wpisało się w fundament kultury 
społecznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Korupcja podłoża socjologicznego, 
opisywana w naukach o człowieku jako jego nieodłączna cecha w nawiązaniu do 
zachowań i przyjętych norm, połączona z domeną psychologiczną ujętą  
w świadomości psychologiczno - analitycznej wypracowała wspólny schemat 
działania niezbędny do osiągnięcia istotnych dla wybranych podmiotów celów. 

Widoczny na schemacie podział korupcji, wyodrębnia dorobek organizacji  
o charakterze krajowym i międzynarodowym. Jako pierwszy dokonuje rozróżnienia 
względem formy utajonej (przy odrzuceniu chociażby prób zachowania uczciwości) 
i jawnej (widoczną głównie w tzw. państwach upadłych gdzie proceder widoczny jest 
w każdym elemencie życia społecznego)9. Kolejno przedstawia kategoryzację ujętą 
w polskiej legislatywie, z perspektywy procederu ustawowego. Dokonuje typologii 
na czynną (polegającą na wręczaniu nienależnych korzyści), a także bierną 
(przyjmowanie nienależnych korzyści)10. Ostatnia systematyzacja wskazuje na 
skalę, rozmiar zjawiska. Aspekt zasięgu, został podzielony na mały (ograniczony np. 
do danego obszaru, części państwa) oraz duży (zrzeszający np. aglomerację 
danych państw). 
 

Wybrane metody badawcze 
Badanie przeprowadzono na grupie osób z wykształceniem wyższym, którzy 

ukończyli studia drugiego stopnia, gdzie średnia wieku sięgała czterdziestu pięciu 
lat. Całkowita liczba respondentów wynosiła trzydzieści osób, z podziałem na 14 
mężczyzn i 16 kobiet. Wybór, podmiotu badanego umożliwił gruntowne zrozumienie 
tematu, zwłaszcza, że dobór próby pozostał celowy. Intencjonalność oscylująca 

                                                           
9A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Lex a 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 29-30. 
10Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553), s. 82-83. 
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wokół wykształcenia, przy doborze podmiotów, warunkowała znajomość zagadnień 
powziętych z nauk humanistycznych, szczególnie z podstaw socjologii, przedmiotu 
realizowanego w toku programu nauczania na większości studiów wyższych. Profile 
wybranych absolwentów, nie były dziedzinami pokrewnymi względem rozpatrywanej 
problematyki, dlatego nie warunkowały znaczącej ingerencji w przedmiot badań i nie 
zostały wyszczególnione. Ankieta zawierała pouczenie, siedem pytań i metryczkę. 
Do każdego pytania dobrano trzy warianty odpowiedzi z czego respondent mógł 
wybrać jedną. Wyniki, przedstawiono i opisano za pomocą metody statystycznej 
przy użyciu diagramu kołowego. 
 

Wyniki z przeprowadzonych badań 
Ankieta jak napomniano, zawierała siedem pytań oraz metryczkę. Uzyskane 

wyniki zostały opisane i poddane analizie, w celu odpowiedzi na pytanie postawione 
w temacie artykułu. Ponadto badanie, pomogło przedstawić realny ogląd na 
funkcjonowanie poszczególnych gałęzi życia społecznego i aparatu funkcjonowania 
państwa oraz odzwierciedlić kwestie etyczne i moralne.  
Pytanie pierwsze, będące zarazem punktem wyjścia, brzmiało: Co Pani/ Pana 
zdaniem wykształciło w społeczeństwie tendencję ku działaniom o podłożu 
korupcjogennym? Wariantami odpowiedzi były: 

a) uwarunkowania pochodzące z tradycji 
b) zaszłości historyczne 
c) tendencje personalne, osobowościowe 

 
Rysunek 2. Schemat odpowiedzi na pytanie 1 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Większa część respondentów uznaje, że zaszłości historyczne aż dwudziestu 

trzech ankietowanych. Z kolei siedmiu opowiada się za odpowiedzią uznającą 
tendencje personalne i osobowościowe, żadna osoba nie akceptuje teorii  
o uwarunkowaniach pochodzących z tradycji. Zdaniem autora dobór wiekowy 
ankietowanych, w pełni odzwierciedla powzięte stanowisko z uwagi na okres 
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socjalizacji wtórnej, mający miejsce w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,  
w czasie pełnego, realnego przyzwolenia społecznego na omawiany proceder. 
Ciekawostką pozostaje sprzeczne zdanie pomiędzy środowiskami naukowymi  
a respondentami w kwestii istnienia tzw. ,, tradycji korupcyjnej", gdzie odpowiedzi 
zawarte w badaniu nie wskazują na jego istnienie. Nieliczny odsetek oscyluje wokół 
przejawów związanych z indywidualizmem podmiotu. 

Pytanie drugie miało na celu ukierunkowanie na dziedzinę dającą najczęstsze 
motywy relatywnych niedozwolonych działań korupcyjnych. Zadano pytanie: Jaka 
sfera życia codziennego, najczęściej dotyczy wręczania korzyści majątkowej? 
Ankietowani mieli do wyboru odpowiedzi: 

a) medyczna 
b) urzędowa 
c) szkolnictwa 

 
Rysunek 3. Schemat odpowiedzi na pytanie 2 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Różnorodność i rozbieżność w tym zakresie była stosunkowo przewidywalna, 

zależna od związków przyczynowo-skutkowych, wywartych na podstawie 
konkretnych sytuacji życiowych. Za dziedziną medyczną opowiedziało się ośmiu 
ankietowanych, sferę urzędową zaznaczył największy odsetek szesnastu osób 
natomiast szkolnictwo najmniejszy sześciu respondentów. Wariant pierwszy mógł 
rzutować na realny problem funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Drugi 
natomiast, prawdopodobnie pokazuje wszechobecną, często niehumanitarną 
biurokratyzację aparatu państwowego. Ostatni zaś problematykę zdobywania 
wykształcenia, sfery rozwoju intelektualnego, wymaganego chociażby przez 
potencjalnego pracodawcę. 

Trzecie pytanie ujęte zostało indywidualnie, celem realnego odwzorowania 
spersonalizowanej skali omawianej problematyki. Brzmiało: Czy celem realizacji 
bądź zaniechania określonych czynności wręczyła Pani/Pan korzyść majątkową? 
Pytani mogli wybrać następujące warianty odpowiedzi: 
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a) tak  
b) nie 
c) nie preferuje odpowiedzi na to pytanie 

 
Rysunek 4. Schemat odpowiedzi na pytanie 3 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Podobnie jak w poprzednim pytaniu rozbieżność jest również duża. Czternastu 

respondentów opowiedziało się twierdząco zaznaczając pierwszą pozycję, ponadto 
przyznając się do procederu korupcyjnego. Jedenastu zaznaczyło odpowiedź drugą 
przeczącą udziału w prawem niedozwolonym procederze. Pięciu ankietowanych nie 
chciało odpowiadać na zadane pytanie. Pytając ankieterów o reakcje 
ankietowanych, autor stwierdził emocjonalne podejście w tym zakresie, polegające 
na znacznej awersji względem akceptacji i ujawniania działań zabronionych. 

Pytanie czwarte dotyczyło umiejscowienia omawianej płaszczyzny w życiu 
społecznym. Dotyczyło głównie sfery o charakterze etyczno-moralnej. Zapytano: 
Czy Pani/Pana zdaniem zjawisko korupcji ma podłoże całkowicie kryminogenne, czy 
spotyka się z częściowym przyzwoleniem? Wybór wariantów określał:  

a) jest formą całkowicie niedopuszczalną 
b) panuje całkowita przychylność ze strony społeczeństwa 
c) jest zależne od sytuacji 
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Rysunek 5. Schemat odpowiedzi na pytanie 4 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Większość ankietowanych udzieliła ostatniej odpowiedzi, aż szesnastu 

pytanych. Należy wnioskować, że liczne zjawiska, płaszczyzny i sytuacje życiowe 
weryfikują jej obecność w społeczeństwie i zależą od skonkretyzowanych, 
spersonalizowanych, indywidualnych okoliczności. Dziesięciu opowiedziało się za 
pierwszym wariantem, całkowicie odrzucającym i twierdzącym o bezwzględnym, 
negatywnym wydźwięku korupcji. Pozostała część - czterech respondentów, 
udzieliło odpowiedzi b, oświadczając kompletne i wszechobecne istnienie zjawiska. 

Pytanie piąte, warunkowało częściową znajomość polskich uwarunkowań 
prawnych, w zakresie karencyjności za poszczególne przestępstwa, głównie 
systematyzujące omawianą płaszczyznę. Pytanie sformułowano: Czy Pani/Pana 
zdaniem sankcje za przestępstwa o charakterze korupcjogennym w Polskim 
ustawodawstwie są wystarczające? Wybór dostępnych wariantów był następujący: 

a) są rygorystyczne 
b) są zbyt łagodne, liberalne 
c) nie mam zdania  
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Rysunek 6. Schemat odpowiedzi na pytanie 5  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Odpowiedzi w tym zakresie ukierunkowane były dość rozbieżnie. Wariant 

pierwszy zaznaczył odsetek 13 respondentów, którzy uważają, że regulacje ujęte  
w kodeksie karnym stanowczo sankcjonują owe przestępstwa. 9 ankietowanych 
zaznaczyło odpowiedź drugą twierdząc, pobłażliwy wymiar polskiego wymiaru 
sprawiedliwości względem działań korupcyjnych. Ostatni podpunkt, za którym 
opowiedziało się 8 badanych, nie opowiedziało się za żadnym stronniczym 
wariantem w omawianej problematyce. 

Kolejne pytanie dotyczyło wyspecjalizowanych służb systemu bezpieczeństwa 
państwa, powołanych do ścigania skonkretyzowanego katalogu przestępstw. 
Ankietowanym zadano pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem, waga przestępstw  
o charakterze korupcyjnym, była na tyle istotna, iż należało utworzyć osobny, 
wyspecjalizowany organ ścigania (Centralne Biuro Antykorupcyjne? Dostępność 
odpowiedzi przedstawiono poniżej: 

a) Wystarczyło rozszerzyć kompetencje innych służb 
b) Należało utworzyć ww. służbę systemu bezpieczeństwa państwa 
c)Nie mam zdania 
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Rysunek 7. Schemat odpowiedzi na pytanie 6 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Większa część zapytanych (aż 17 osób) zaznaczyła pierwszy wariant, 

twierdząc, że powielenie kompetencyjne, należało ulokować i rozdysponować,  
w istniejącym już systemie, wymiarze ścigania. 7 ankietowanych twierdzi, iż waga 
przestępstw była na tyle ważna uwzględniając zakres i sposób działania 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Za ostatnią odpowiedzią opowiedziało się 6 
pytanych, którzy nie wyrażają własnej opinii w tej kwestii.  
 Ostatnie pytanie siódme odzwierciedlało realny ogląd, dotyczący istnienia 
zjawiska, w poszczególnych zakątkach globu. Celowość weryfikująca świadomość 
jej istnienia przedstawia się w odrębnych tradycjach i dziedzictwach kulturowych. 
Badanych zapytano: Czy Pani/Pana zdaniem zjawisko korupcji w jednakowym 
stopniu rozwinięte jest w innych krajach? Poniżej przedstawiono dostępne 
odpowiedzi: 

a) Proces wzmożonego rozwoju odnotowany zostaje w krajach słabo 
rozwiniętych 

b) Proces wzmożonego rozwoju odnotowany zostaje we wszystkich krajach 
c) nie mam zdania 

 
  



212 

 

Rysunek 8. Schemat odpowiedzi na pytanie 7 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Udzielone odpowiedzi na powyższe pytanie, były rozbieżne chociażby  
z regularnymi indeksami organizacji o charakterze międzynarodowym, badających 
ową płaszczyznę. Zdaniem większości - 21 ankietowanych, czynnik korupcjogenny 
występuje we wszystkich krajach bez względu na różnorodne przyjęte podziały  
i wytyczne. Różnice widać w badaniach, sukcesywnie przeprowadzanych przez 
pozarządową, autonomiczną organizację jaką pozostaje Transparency International. 
Podmiot corocznie klasyfikuje pojedyncze państwa w rankingach obecności 
czynnika korupcjogennego z rozróżnieniem na punktową skalę występowania 
zjawiska. Obecnie wg przytoczonych przez instytucję analiz, Polska plasuje się na 
36, miejscu w tabeli względem innych państw całego globu, co daje wyraźna 
tendencję spadkową z poprzednimi odnotowanymi latami. Pozostałe wyniki to 5 
zaznaczeń odpowiedzi pierwszej, zbieżnej z przytoczonym rezultatem niezależnych 
badań11. 4 respondentów w tym przypadku nie posiada zdania. 
 

Podsumowanie i wnioski 
Analiza wybranego obszaru problemowego, względem wykorzystania 

przeprowadzonych badań naukowych, ujmuje zjawisko jako jeden z fenomenów 
życia społecznego. Z jednej strony polska legislatywa neguje i sankcjonuje 
zachowania korupcyjne, z drugiej zaś opinia publiczna częściowo im przyzwala. 
Problem następuje, opowiadając się za skonkretyzowanym stanowiskiem, gdyż 
konceptualizacje mogą wydawać się bardzo skrajne. Pierwsza może twierdzić iż 
współczesne społeczeństwo, pozostaje całkowicie zdemoralizowane12 - 
bezwzględnie odrzuca przyjęty, wypracowany przez lata ład, porządek prawny, 
etyczny i moralny. Przedstawione stanowisko charakteryzuje płaszczyznę 
ukierunkowaną na problem społeczny, widoczny w aspekcie tzw. państw upadłych, 

                                                           
11https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table 
12A.M. Szelest-Woźny, Korupcja, Analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989-2007), 
Wydawnictwo Mado,Toruń 2012, s. 296 
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gdzie najczęściej samozwańcze ośrodki władzy powszechnie legalizują korupcje. 
Drugi wskazuje na znaczny stopień przyzwolenia oraz akceptacji na działania  
o charakterze korupcjogennym, w niektórych sytuacjach życia codziennego, 
odnosząc się do zjawiska pozytywnie13. Opisane działania mogą znacznie ułatwić 
oraz usprawnić funkcjonowanie społeczeństwa, wywrzeć zachwyt, podziw (skrajne 
podziękowanie) czy nawet uratować życie. Społeczeństwo w tym wypadku osiąga 
swoisty konsensus i określa się pozytywnie za opisywaną formą, głosząc  
w większości teorię o swym przyzwoleniu. 

 
Streszczenie 
Niniejsze opracowanie podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia korupcji  

w kontekście interdyscyplinarnego podejścia i praktycznego zetknięcia się z owym 
zjawiskiem w życiu codziennym. Podstawą do wyjaśnienia omawianej płaszczyzny 
są badania ankietowe przeprowadzone na trzydziestu osobach, legitymujących się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych. Analiza badań wraz z przemyśleniami 
autora wskazują, że czynnik korupcyjności w życiu codziennym zyskuje z biegiem 
czasu przychylność ze strony społeczeństwa tzw. społeczne przyzwolenie. 

Słowa kluczowe: korupcja, badania społeczne, badania ankietowe 
 
Summary 
The article attempts to explain the importance of corruption in the context of 

interdisciplinary approach and practical encounter with this phenomenon in everyday 
life. The basis for explaining the discussed plane is questionnaire research carried 
out on thirty persons holding a diploma of higher education. The analysis of the 
research together with the author's thoughts indicate that the factor of corruption in 
everyday life acquires social acceptance over time. 

Key words: corruption, social research, surveys 
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DYLEMATY ZARZĄDZANIA TALENTAMI  
 
 
Wstęp 
Przez ostatnich kilkadziesiąt lat dominujące koncepcje organizacji  

i zarządzania przeszły swoistą ewolucję. Od lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku 
można zaobserwować proces globalizacji, a co za tym idzie, także stopniowy wzrost 
złożoności otoczenia działających przedsiębiorstw. Lata siedemdziesiąte to 
orientacja globalna. Otoczenie organizacji stało się burzliwe i turbulentne. 
Narzędziem usprawniającym organizacje i zarzadzanie stało się zarządzanie 
strategiczne. Ostatnia dekada XX wieku to bardziej radykalne zmiany  
w zarządzaniu. Pojawiło się zarządzanie wiedzą jako dominująca koncepcja 
integrujące wszystkie podsystemy zarządzania. Zmianie uległo podejście do 
kierowania ludźmi. Ludzie traktowani są jako najcenniejszy „zasób” organizacji. To 
dzięki nim organizacja uzyskuje przewagę nad konkurencją. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że ci sami ludzie stanowią „masę krytyczną” w każdej organizacji. Rozwój 
kompetencji pracowniczych stał się kluczowym działaniem kadry kierowniczej. 
Menedżerowie dostrzegają znaczenie talentów dla rozwoju i funkcjonowania 
organizacji. Zaczyna funkcjonować pojęcie zarządzania talentami. Zarządzanie 
talentami staje się istotnym elementem procesu zarządzania kapitałem ludzkim. 
Łatwo jest kupić nową technologię, lecz przygotowanie i zaangażowanie 
pracowników to kapitał, który się buduje stosunkowo długo i nie ma możliwości 
skopiowania go. 

Współczesne organizacje (oparte na wiedzy) coraz częściej potrzebują ludzi 
utalentowanych. Przetrwanie organizacji na dzisiejszym rynku oraz przewagę 
konkurencyjną mogą zapewnić pracownicy - wybitni specjaliści, osoby 
utalentowane, oddane firmie. Wskaźniki demograficzne przewidują kurczenie się 
zasobów rynku pracy. Analizując koszty związane z zatrudnianiem  
i poszukiwaniem takich osób, taniej jest zatrudnić pracownika utalentowanego  
i zadbać o jego rozwój niż poszukiwać go na rynku zewnętrznym. 

Zmiany demograficzne, zmiany w zachowaniu jednostek czy osób funkcyjnych, 
zmiany w podejściu modelowania karier pracowniczych wywierają znaczący wpływ 
na funkcjonowanie organizacji. Zmianie uległo podejście do kierowania ludźmi. 
Ludzie traktowani są jako najcenniejszy „zasób” organizacji. Istotnym działaniem 
kadry kierowniczej oraz komórek kadrowych stał się rozwój kompetencji 
pracowników. Menedżerowie dostrzegają znaczenie talentów dla rozwoju  
i funkcjonowania organizacji.  
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1.  Pojęcie i istota talentu 
W literaturze problemu pojęcie talentu jest różnie rozumiane. Wynika to z jego 

trudności i ważności dla organizacji. Wiele publikacji w Polsce i za granicą dotyczy 
próby zdefiniowania tego pojęcia. Samo pojęcie wywodzi się z greckiego słowa 
talanton, które oznaczało ciężar do udźwignięcia przez jedną osobę.1 

S. Borkowska twierdzi, że talenty to osoby przedsiębiorcze, kreatywne, 
posiadające wysoki potencjał rozwojowy i stanowiące swego rodzaju dźwignię 
wzrostu wartości firmy.2  

Według Aleksego Pocztowskiego talentem jest jednostka, która kieruje się 
celem wewnętrznym, niezmiennym przez dłuższy okres, równocześnie wnosząc 
własny cel do organizacji.3 Podobnie uważa K. Głowacka-Stewart, twierdząc, że 
„talent to każda osoba mogąca w sposób znaczący wpłynąć na obecne i przyszłe 
osiągnięcia swojej organizacji”.4 Z definicji tej wynika, że talentem może być każdy 
pracownik organizacji. Ta definicja podkreśla zarówno aktualne wyniki i osiągnięcia 
pracownika, jak również jego potencjał.  

S. Chełpa zauważa, że talent konstytuowany jest przez szereg elementów,  
a wśród nich wymienia: zdolności ogólne (czyli ponadprzeciętny potencjał 
intelektualny), zdolności kierunkowe (sprawności odnoszące się do specyficznych 
obszarów funkcjonowania danego człowieka) i czynniki niezwiązane z myśleniem 
(motywacja osiągnięć, dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna).5 Talenty 
mogą być ukierunkowane w sposób jednorodny, dotyczą wówczas jednej, 
konkretnej dziedziny i w takiej sytuacji określane są jako mono uzdolnienia lub 
zdolności specjalne. Zdarzają się jednak przykłady osób, u których ponadprzeciętne 
uzdolnienia dotyczą kilku wymiarów wiedzy i umiejętności – są to wówczas multi 
uzdolnienia, przejawiane przez osoby wszechstronnie utalentowane.6 J. Renzulli 
zaproponował trójpierścieniowy model wybitnych zdolności, według którego talent 
obejmuje trzy wymiary. Pierwszy to ponadprzeciętne umiejętności, obejmujące 
dwojakiego rodzaju zdolności: ogólne (potencjał intelektualny) oraz specyficzne 
(dotyczące konkretnej specjalizacji). Drugi wymiar dotyczy pojęcia twórczości  
i związany jest z wieloma aspektami, m.in. z oryginalnością, nowatorstwem, 
płynnością myślenia, skłonnością do podejmowania nowych i niekonwencjonalnych 
wyzwań, otwartością na wieloznaczność czy skłonnością do podejmowania ryzyka. 
Trzeci z wymiarów to tzw. zaangażowanie w pracę. Związany jest z dyscypliną 
wewnętrzną, wytrwałością w dążeniu do celu, zafascynowaniem pracą, wiarą we 
własne możliwości. W modelu J. Renzulli akcentuje się również znaczenie pewnej 
dodatkowej umiejętności, nazywanej inteligencją personalną, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawności samokontroli emocjonalnej, poczucia empatii, 
motywowania oraz umiejętności wywierania wpływu na ludzi.  

                                                           
1S. Chełpa, Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia interpersonalne, [w:] S. Borkowska 
(red.), Zarządzanie talentami, Difin, Warszawa 2015, s. 28 
2S. Borkowska, Zarządzanie talentami, Difin, Warszawa 2005, s. 12 
3A. Pocztowski, Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008,  
s. 36 
4K. Głowacka-Stewart, Zarządzanie talentami, raport badawczy, E-0011-06-RR str. 8 
5S. Chełpa, Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia interpersonalne, [w:] S. Borkowska 
(red.), Zarządzanie talentami, Difin, Warszawa 2015, s. 26 
6A.E. Sękowski, Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, WN PWN, Warszawa 2004, 
s. 64 
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Z kolei K. Kwiecień przypisuje talentom następujące cechy: umiejętność 
strategicznego myślenia, zdolności przywódcze, umiejętność wywierania wpływu  
i pracy w zespole, elastyczność i łatwość adaptacji do zmian, inteligencję 
emocjonalną, przedsiębiorczość, a także orientację na wyniki.7  

J. Grodzicki pogrupował talenty pod względem czterech następujących 
kryteriów:  

 wyjątkowości uzdolnień i rzadkości występowania, np. wybitni naukowcy; 

 talentów nadzwyczajnych, np. w sferze artystycznej (muzycy, malarze); 

 talentów normalnego życia, czyli predyspozycji do wykonywania danej 
pracy; 

 talentów zbytecznych, nietypowych, czyli umożliwiających wykonywanie 
rzeczy nadzwyczajnych, ale nie wpływających na poprawę życia innych czy 
funkcjonowanie organizacji8. 

Na uwagę zasługuje kryterium wyjątkowości. Opiera się ono na założeniu, że 
talent jest dobrem rzadkim, a jego podaż i dostępność jest mała. Z jednej strony są 
to uzdolnienia specyficzne o silnym natężeniu, a z drugiej złożoność różnych cech 
na poziomie wyższym niż średnia w populacji.  

Najcenniejsze dla organizacji są talenty krytyczne. Zapewniają one skuteczne  
i efektywne funkcjonowanie organizacji. Z kolei dzięki talentom w zakresie 
przywództwa, organizacja jest w stanie osiągnąć przewagę nad konkurencją. Dzięki 
zdolnościom menedżerów pracownicy są bardziej zaangażowani w pracę poprzez 
zaufanie w decyzje menedżerów. Jest to ważne np. gdy firma wychodzi  
z kryzysu. Większość firm handlowych funkcjonujących w dzisiejszej gospodarce 
ceni sobie z kolei talenty w zakresie sprzedaży. Chodzi tutaj o sprzedaż 
indywidualną oraz o osoby osiągające najwyższą sprzedaż zespołową (szefów tych 
grup). Wraz z ciągle rosnącą masą informacji, niezbędną do przetrwania  
i osiągniecia sukcesu organizacji, rośnie znaczenie pracowników wiedzy.  

Pracownicy w organizacji zajmują zróżnicowane stanowiska i pełnią 
różnorodne funkcje (np. kierownicze, samodzielnych specjalistów czy liderów 
zespołów). Dlatego też można ich różnicować według różnych kryteriów, na przykład 
według pozycji zajmowanej w strukturze organizacyjnej i zadań związanych  
z kreowaniem wiedzy. 

B. Mikuła dzieli pracowników wiedzy na trzy grupy (rys. nr 1): praktyków wiedzy 
(pierwsza linia biznesu), konstruktorów wiedzy (średnie kierownictwo)  
i dowódców wiedzy (naczelne kierownictwo)9. 

 

  

                                                           
7K. Kwiecień, Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, , [w:] S. Borkowska (red.), 
Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, s. 163. 
8J. Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011,  
s. 155. 
9B. Mikuła, Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie, Kraków 2012, s. 22. 
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Rysunek 1. „Dom” zasobu ludzkiego nowej generacji 

 

Źródło: B. Mikuła, Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania 
wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 22. 

 
W ramach każdej ze wskazanych grup ludzi pracujących dla organizacji można 

dodatkowo wyłonić jeszcze jedną przekrojową kategorię osób szczególnie 
uzdolnionych, tzw. talenty. Wśród utalentowanych pracowników można przykładowo 
wymienić: 

 technologów, którzy prowadzą innowację na skalę światową;  

 pracowników zaliczanych do grupy personelu, wykonującego proste prace 
wspomagające samodzielnych specjalistów, ale posiadających wysoką 
inteligencję lingwistyczną dającą im szczególną zdolność do uczenia się  
i posługiwania językami obcymi; pracownicy ci w znaczący sposób 
przyczyniają się do nawiązywania nowych kontaktów z zagranicznymi 
firmami, zdobywania nowych kanałów dystrybucji, promocji towarów; 

 sprzedawcę znającego zachowania klientów, ich oczekiwania oraz 
pragnienia, mającego niebywałą zdolność do łatwego nawiązywania 
kontaktów, który dzięki temu uzyskuje najlepsze wyniki sprzedaży z całej 
grupy sprzedawców; 

 konsultanta zewnętrznego posiadającego oprócz specjalistycznej wiedzy  
z zakresu zachowań organizacyjnych także rozbudowaną inteligencję 
emocjonalną, tworzącą talent pozwalający mu sprawnie diagnozować  
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i rozwiązywać problemy tkwiące u podstaw funkcjonowania społecznego 
środowiska pracy10. 

W programach zarządzania talentami nie chodzi o dostarczanie określonej 
wiedzy. Uwzględniając potencjał oraz kompetencje pracowników należy umożliwić 
dostęp do tej wiedzy. Istotna role odgrywa tu informacja pozwalająca na 
skorelowanie potrzeb z możliwościami osoby utalentowanej.  

 
2. Zarzadzanie talentami w organizacji  
Zarządzanie talentami polega na identyfikacji najcenniejszych pracowników 

przy jednoczesnym wyłowieniu nieprzydatnych pracowników dla organizacji, 
budowie programów rozwojowych, projektowaniu planów sukcesji, znalezieniu 
talentom najbardziej odpowiedniego miejsca w firmie.11 Działania podejmowane 
przez kadrę menedżerską w tym zakresie wymagają odpowiedzi na pytania:  

- jak zarządzać najbardziej wartościowymi pracownikami dla organizacji? 
- w jaki sposób zaspokoić potrzeby organizacji i osób utalentowanych? 
- jak sformułować wytyczne do postepowania z takimi pracownikami? 
- co zrobić aby zarządzanie talentami było skuteczne? 
Skuteczne zarządzanie talentami opiera się głównie na planowaniu  

i budowaniu ścieżek kariery. Ludzie traktowani są jako najcenniejszy „zasób” 
organizacji. Rozwój kompetencji pracowniczych stał się kluczowym działaniem kadry 
kierowniczej. 

Pełna realizacja programów rozwojowych w ramach projektów „zarządzania 
talentami” wymaga zaangażowania naczelnego kierownictwa firmy, całej kadry 
menedżerskiej oraz komórek i działów HR. 

Jest kilka powodów dla których organizacje wdrażają programy „zarzadzania 
talentami”.12 Jednym z głównych powodów jest chęć podnoszenia efektywności całej 
organizacji. Deficyt pracowników na rynku pracy powoduje, że trudno jest pozyskać 
osoby utalentowane. Programy takie mają przyciągnąć osoby o wysokim potencjale 
rozwojowym, mogącym wpłynąć w przyszłości na losy organizacji. Sprzyjać temu 
powinna polityka personalna korporacji, polegająca na inwestowaniu i rozwój 
kapitału intelektualnego organizacji. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, z racji swej natury, nie poddaje się 
schematyzacji. Dlatego też osoby utalentowane (jako rzadkie dobro) wymykają się 
klasyfikacjom, stanowią problem i wyzwanie dla funkcji personalnej. Ludzi, kapitał 
intelektualny oraz talenty postrzega się jako czynnik sukcesu strategii 
organizacyjnej.  

W literaturze zarządzania funkcjonuje wiele modeli zarządzania talentami. 
Niemal wszystkie one oparte są na fundamentach zarządzania zasobami ludzkimi. 
Jednym z wielu jest model T. Listwana (rysunek nr 1). Jego prostota nadaje mu 
szczególnego znaczenia.  

 

                                                           
10B. Mikuła, Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie, Kraków 2012, s. 22-24. 
11E. Maliszewska, Zarządzanie talentami – rozważania, praktyka, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie 
talentami, Instytut pracy i spraw socjalnych, Warszawa 2005, s. 80-81. 
12A. Kaczmarska, Ł. Sienkiewicz, Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, [w:] S. Borkowska (red.), 
Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, s. 56-57. 
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Rysunek 2. Model zarządzania talentami według T. Listwana 
 
 

 

 

 

 
Źródło: T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych 

organizacji, [w:] S. Borkowska (red.), Zarzadzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, 
s. 22. 

 
Stanowi on rozwinięcie klasycznej koncepcji funkcji zarządzania zasobami 

ludzkimi. Pierwszym etapem jest wejście. Istotną rolę odgrywa tutaj pozyskiwanie 
osób utalentowanych poprzez odpowiednio zaprojektowaną rekrutację i selekcję. 
Ważnym staje się określenie źródeł pozyskiwania pracowników utalentowanych, 
metod naboru, technik selekcji oraz ustalenie trajektorii ścieżek kariery 
proponowanych w organizacji. Ścieżki te mają za zadanie uatrakcyjnić wakujące 
stanowisko wobec aspiracji i oczekiwań kandydata. Kluczowym problemem  
w projektowaniu zasad identyfikacji talentów jest zrozumienie zróżnicowania ról 
poszczególnych pracowników w organizacjach, szczególnie dotyczy to kadry 
menedżerskiej.13 Pojawiają się problemy dotyczące posiadanych kompetencji przez 
osoby utalentowane oraz kryteriów ich identyfikowania. Przy pozyskiwaniu osób 
utalentowanych powinno się dbać, żeby czas pozyskiwania był jak najkrótszy, a cała 
procedura nie przekraczała ograniczeń finansowych firmy.  

Następnym etapem jest transformacja. Są to działania menedżerów 
ukierunkowane na rozwój zawodowy osób utalentowanych poprzez ich szkolenie  
i doskonalenie zawodowe oraz prawidłową realizację subfunkcji zarządzania 
zasobami ludzkimi jaką jest ocena pracownika. W zakres działań w tym etapie 
wchodzi także projektowanie siatki wynagrodzeń osób utalentowanych. Uwzględnia 
się w niej kompetencje oraz potencjał jakim dysponuje konkretny pracownik. 
Wszystko to służy odpowiedniej stymulacji zmotywowania talentów. Celem tych 
działań jest „skonsumowanie” kompetencji i uzdolnień pracownika przez 
organizację. To osoby utalentowane w organizacji odpowiadają za inicjację 
procesów związanych z „uczeniem się”, organizacji związanej z nowymi 
zachowaniami, postawami, sposobami funkcjonowania, wykorzystania posiadanych 
zasobów przez organizację.  

Ostatnim etapem jest wyjście z organizacji. Ze względu na specyfikę osób 
utalentowanych mamy do czynienie nie tylko z utratą zaadaptowanego pracownika 
ale też z rozwiązaniem psychologicznego kontraktu. Odejścia z organizacji osób 
utalentowanych są związane przede wszystkim ze stratami finansowymi. 

                                                           
13A. Kaczmarska, Ł. Sienkiewicz, Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, [w:] S. Borkowska (red.), 
Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, s. 59. 
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Zainwestowane środki finansowe w ich rozwój i doskonalenie nie zwrócą się. 
Ponad to, odejście takich osób osłabia potencjał intelektualny organizacji. Ze 
względu na deficyt talentów zastąpienie takich osób jest kosztowne  
i czasochłonne. Odejścia talentów powodują popełniane błędy w czynnościach 
zarządczych (organizacyjnych jak i indywidualnych). Dlatego też niezmiernie 
istotnym w programach zarządzania talentami jest monitorowanie osób objętych 
wsparciem. Skuteczna obserwacja pozwala z wyprzedzeniem dostrzec sygnały 
informujące o prawdopodobnych odejściach osób utalentowanych. Daje to z kolei 
możliwość podjęcie czynności zaradczych. 

Dlatego też, sporym wyzwaniem dla firm okazuje się wdrażanie programów 
„zarządzania talentami”, ich przygotowanie oraz podjęcie konkretnych działań 
związanych z pozyskaniem, oceną, rozwojem i zatrzymaniem (retencją) osób 
utalentowanych. Programom zarządzania talentami powinna być nadana 
priorytetowa ranga. Wydaje się, że w pierwszej kolejności działania firm chcących 
rozwijać programy „zarządzania talentami” powinny być ukierunkowane na 
identyfikację talentów pośród osób aktualnie zatrudnionych w organizacji i stworzyć 
im takie warunki pracy, które zagwarantują im szansę rozwoju, awansowania oraz 
realizację ciekawych i trudnych wyzwań. Zadaniem firm jest nie tylko pozyskać  
i rozwijać posiadane talenty ale również zadbać o to by osoby utalentowane chciały 
pozostać w organizacji. Zatrzymanie osób utalentowanych w firmie musi być 
realizowane poprzez wspieranie ich rozwoju, ukierunkowanie motywacji oraz 
docenianie unikatowej wartości, a także kształtowanie przekonania o ich 
rozpoznawalności i ważności dla organizacji. 

Firmy zainteresowane programami zarzadzania talentami powinny 
intensyfikować swoje działania na rzecz promocji marki firmy jako pracodawcy 
poprzez projektowanie i wdrażanie propozycji ścieżek karier zawodowych w swoich 
strukturach organizacyjnych.  

Organizacje powinny stosować kreatywne formy rekrutacji z zewnątrz (jak 
chociażby rekrutacja wśród emerytowanych pracowników grup dyspozycyjnych, 
studentów w trakcie nauki), a także wyłaniać talenty spośród osób już wcześniej 
zatrudnionych w firmie.  

Dzięki innowacyjnym programom firma powinna być w stanie przygotować 
plany sukcesji stanowisk, rozwijać kompetencje pracownicze na wszystkich 
poziomach organizacji, podnosić poziom motywacji pracowników poprzez jasne  
i przejrzyste zasady projektowania karier pracowniczych, zatrudniać pracowników  
o wyjątkowych umiejętnościach dostarczających unikatowej wiedzy do organizacji. 

Badania nad problematyką dotycząca „zarządzania talentami” wskazują, że 
wymagają one odpowiednich warunków, aby się ujawniły i rozwinęły. Niezbędny jest 
czas na poznanie obszaru aktywności pracownika, w którym zostaną pozyskane 
informacje służące rozwijaniu talentów. Wdrażanie programów „zarządzania 
talentami” sprzyja przede wszystkim wzrostowi konkurencyjności firmy na rynku, 
wsparciu kultury organizacyjnej, zatrzymaniu pracowników utalentowanych w firmie, 
zapewnieniu dopływu nowych utalentowanych pracowników, kreowaniu 
pozytywnego wizerunku na zewnętrznym rynku pracy.  

Do rozwijania potencjału zazwyczaj wystarcza determinacja i indywidualna 
chęć rozwoju pracownika. Przy odpowiednim wsparciu ze strony przełożonych 
proces ten jest realizowany znacznie szybciej. Głównym efektem programów 
talentowych jest „przyspieszenie”. 
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Podsumowując problematykę „zarządzania talentami” należy stwierdzić, że 
wymagają one odpowiednich warunków, aby się ujawniły i rozwinęły. Należy dbać  
o ciągłe unowocześnianie środowiska pracy. Niezbędny jest czas na poznanie 
obszaru aktywności pracownika, w którym zostaną pozyskane informacje służące 
rozwijaniu talentów.  

 
Zakończenie 
Należy pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego programu „zarządzania 

talentami”. Każda firma to inna kultura organizacyjna, inna strategia rozwoju. 
Programy rozwojowe różnią się od siebie i są dopasowane do aktualnych  
i przyszłych potrzeb firmy. Oznacza to w praktyce, że talenty są różnie definiowane 
przez poszczególne organizacje. A zatem muszą być odmienne systemy rozwoju 
talentów w organizacjach. Oznacza to także, że inaczej organizacje definiują osoby 
utalentowane, w zależności od specyfiki działalności. Organizacja musi 
odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla niej talent? Kogo szuka? oraz Po co? 

Dlatego też należy zachęcać mniejsze organizacje do wdrażania programów 
rozwojowych. W trakcie wdrażania „programów zarządzania talentami należy 
stosować się do poniższych zasad: 

- strategia ogólna organizacji powinna być powiązana ze strategią zarządzania 
zasobami ludzkimi, a ta z kolei ze strategią zarządzania talentami  
w organizacji; powinny się one wszystkie ze sobą uzupełniać;  

- w diagnozowaniu talentów pracowniczych powinni partycypować kierownicy 
wszystkich szczebli; 

- za osoby utalentowane powinni być uznawani pracownicy o największym 
potencjale rozwojowym, kreatywni, przedsiębiorczy; 

- w selekcji do programów rozwojowych powinny funkcjonować jasno określone 
zasady i kryteria; 

- istotą działań polegających na zdiagnozowaniu osób utalentowanych jest  
w dalszej kolejności ich efektywne i umiejętne wykorzystanie w trakcie całego okresu 
zatrudnienia; 

- przy kwalifikowaniu pracowników do programów rozwojowych należy 
podnieść rangę oceny okresowej pracowników;  

- osoby zdiagnozowane jako „talent” oczekują w praktyce dodatkowych szkoleń, 
w formie warsztatów czy tez coachingu; 

- wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla osób utalentowanych, 
umożliwiającego im samorealizację; 

- do motywowania osób utalentowanych powinno się stosować bodźce 
finansowe jak i pozamaterialne; 

- programy motywacyjne powinny być spójne ze sobą i oparte na rozwijaniu 
kompetencji pracowników w powiązaniu z ich aspiracjami; 

- czynnikiem decydującym o wdrożeniu programów „zarządzania talentami” 
powinna być chęć zwiększenia efektywności całej organizacji; 

- pracodawcy powinni przeciwdziałać niedoborom talentów poprzez ciągłe 
szkolenia i rozwój pracowników, zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz stwarzanie możliwości przekwalifikowania się zatrudnionym. 

Wdrożenie programów „zarządzania talentami” powoduje emocjonalne 
związanie się pracowników z organizacją, a także zwiększa konkurencyjność 
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organizacji. Należy pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego programu 
„zarządzania talentami”.  

Należy pamiętać, że zgromadzony „kapitał intelektualny” przynosi firmie 
wymierne efekty i korzyści. W firmach powinno dbać się o dobrą atmosferę pracy 
czy rozwój zawodowy osób utalentowanych. Organizacje muszą inwestować  
w rozwój pracowników, stwarzać możliwości awansowania oraz doskonalenia 
zawodowego. Menedżerowie powinni zdawać sobie sprawę, że dobra atmosfera 
pracy, przyjazny klimat sprzyja poprawie wydajności. Brak pozytywnych relacji 
międzyludzkich powoduje konflikty oraz demobilizacje do efektywnej pracy. 

Pracownicy zakwalifikowani do programów zarządzania talentami powinni 
liczyć się z dodatkową pracą oraz zwiększoną intensywnością pracy. Oczekiwania 
wobec nich ze strony przełożonych oraz współpracowników są duże większe. 
Dlatego też w ich działaniu jest mniejsze przyzwolenie na popełnianie błędów czy 
ewentualne porażki.  

Talent Management jest najskuteczniejszym sposobem zatrzymania osób 
utalentowanych w organizacji. Biorąc pod uwagę coraz większą globalizację oraz 
cykle koniunkturalne, organizacje powinny rozwijać talenty wykorzystując ich 
potencjał w czasie kryzysu i przygotować się do kolejnego etapu wzrostu 
gospodarczego.  

 
Streszczenie  
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia definicji talentu. Przedstawiono kryteria 

grupowania talentów. Opisano zadania pracowników utalentowanych w zakresie 
kreowania wiedzy. Zaprezentowano istotę procesu zarządzania talentami oraz 
scharakteryzowano jego etapy. Podkreślono znaczenie etapu wejścia, transformacji 
oraz wyjścia. Całość artykułu zakończona jest wnioskami z analizy literatury.  
W artykule sformułowano zasady, które powinny być przestrzegane w trakcie 
wdrażania programów zarządzania talentami.  

Słowa kluczowe: zarządzanie talentami, talent 
 

Summary 
The article attempts to explain the definition of talent. The criteria for grouping 

talents are presented. The tasks of talented employees in the field of knowledge 
creation are described. The essence of the talent management process was 
presented and its stages were characterized. The importance of the entry, 
transformation and exit stages was emphasized. The whole article ends with 
conclusions from the analysis of literature. The article formulates principles that 
should be followed during the implementation of talent management programs. 

Key words: talent management, talent 
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BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W SZPITALNYM ODDZIALE 
RATUNKOWYM 

 
 
Wstęp 
Zdrowie to fundamentalna wartość, a prawo do niego jest umieszczone 

w podstawowym katalogu praw człowieka. Jego zapewnienie stanowi najważniejsze 
zadanie bezpieczeństwa zdrowotnego. Jest ono nie tylko istotne z powodów 
społecznych, ale również ma znaczenie ekonomiczne1. Jeżeli nie zapewnimy 
bezpieczeństwa zdrowotnego, każdy inny aspekt w państwie nie będzie prawidłowo 
funkcjonował.  

Państwo, aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo zdrowotne na 
odpowiednim poziomie posiada siły i środki, których celem jest obrona i ochrona 
życia oraz zdrowia. Każdego dnia dochodzi do zdarzeń, na które reagują 
wyspecjalizowane jednostki, których zadaniem jest udzielenie natychmiastowej 
pomocy. Można do nich zaliczyć między innymi pogotowie ratunkowe, policję, czy 
straż pożarną. 

Ratownictwo to dziedzina bezpieczeństwa powszechnego i oznacza 
działalność państwa w każdym przypadku – czasu wojny, kryzysu i pokoju. Jego 
głównym celem jest ratowanie życia oraz zdrowia ludzkiego. Polega na udzieleniu 
pomocy w nagłej sytuacji, która może grozić uszczerbkiem na zdrowiu, bądź 
śmiercią. Ratownictwo to pierwsza linia pomocy społeczeństwu zarówno w czasie 
wojny, jak i pokoju, dlatego tak ważne jest jego sprawne funkcjonowanie.  
W każdym czasie siła państwa jest uzależniona od jego gospodarki – państwo,  
w którym społeczeństwo jest zdrowe generuje zyski, a to sprawia, że jego pozycja 
na arenie międzynarodowej jest wyższa. 

Problemem głównym niniejszego artykułu jest pytanie: w jaki sposób zwiększyć 
bezpieczeństwo zdrowotne osób przebywających w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym? W tym przypadku chodzi zarówno o pacjentów, jak i personel 
medyczny, w niniejszej pracy skupiono się na ratownikach medycznych. Metodami 
badawczymi, niezbędnymi, do próby odpowiedzi na pytanie były: krytyczna analiza 
literatury, badanie dokumentów oraz obserwacja uczestnicząca.  

 
Ratownik medyczny, jako osoba zapewniająca bezpieczeństwo 

zdrowotne 
Osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego  

w państwie może być ratownik medyczny. Do kryteriów, które powinien spełniać 
ratownik medyczny w Polsce należą: 

 pełna zdolność do czynności prawnych; 

 stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu; 

 posługiwanie się językiem polskim w wystarczającym stopniu; 

                                                           
1A. Ameljańczyk, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Wydawnictwo WAT, Warszawa 
2011, s. 57. 
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 posiadanie odpowiedniego wykształcenia, tj. ukończenie studiów wyższych 
na kierunku ratownictwo medyczne, bądź ukończenie szkoły policealnej  
i posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego 
ratownika medycznego, a także posiadanie dyplomu wydanego w innym 
państwie, uznającego w państwach UE kwalifikację do wykonywania 
zawodu2. 

Obecnie nie ma możliwości, aby ukończyć dwuletnią szkołę policealną na 
kierunku ratownictwo medyczne, ponieważ zostały one zlikwidowane. Po takiej 
szkole otrzymywało się tytuł dyplomowanego ratownika medycznego. W tym 
momencie, jeżeli nie ukończyło się wcześniej takiej szkoły jedyną możliwością jest 
ukończenie trzyletnich studiów licencjackich, podczas których, od 2016 roku 
realizuje się co najmniej 2455 godzin kształcenia i należy odbyć 960 godzin praktyk 
zawodowych.  

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na polskich uczelniach realizowane 
są jedynie na poziomie I stopnia, pomimo, że nie istnieją ograniczenia prawne 
niezezwalające na prowadzenie studiów II stopnia. Nie jest wykluczone, że w ciągu 
najbliższych lat zostaną wprowadzone studia magisterskie, dzięki którym ratownicy 
medyczni będą mogli rozwijać się naukowo i podnosić swoje kwalifikacje3.  

Warto zaznaczyć, że ratownicy medyczni, którzy ukończyli studia pierwszego 
stopnia mają większe szanse na rynku pracy. Obecnie dyplomowany ratownik 
medyczny nie ma możliwości uzyskania tytułu licencjata w krótszym czasie, musi 
rozpocząć studia od pierwszego roku. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone  
w formie studiów pomostowych między innymi dla pielęgniarek i położnych  
w 2011 r.4. 

Dyplomowany ratownik medyczny nie ma obowiązku uzupełniania 
wykształcenia. Jednakże dzięki nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która 
została wprowadzona w 2014 roku uczelnie mają możliwość potwierdzenia wiedzy 
zdobytej poza systemem studiów. Jest to rozwiązanie pomocne dla osób dojrzałych, 
które posiadają doświadczenie zawodowe. Uczelnie mogą przeprowadzić 
weryfikację, czy wiedza posiadana jest na odpowiednim poziomie. Pozytywna 
weryfikacja pozwala na rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia. W tym przypadku 
warunkiem niezbędnym dla dyplomowanego ratownika medycznego jest posiadanie 
świadectwa maturalnego i 5 lat doświadczenia w zawodzie. Jednak warto 
zaznaczyć, że wszystko jest uzależnione od uczelni – to ona decyduje o przyjęciu 
dyplomowanego ratownika medycznego, a także o możliwości zaliczenia części 
przedmiotów.  

Jedną ze zmian w edukacji ratowników medycznych jest wprowadzenie 
Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, a pierwszy taki egzamin 
odbędzie się w 2020 roku. Do tej pory na uczelniach przeprowadzany był 
wewnętrzny egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Uzyskanie 
uprawnień ratownika medycznego będzie uzależnione od zdania Państwowego 

                                                           
2Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.). 
 3M. Mikos, G. Juszczyk, A. Czerw, R. Gałązkowski, Nowy model kształcenia ratowników medycznych  
w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych Journal of Education, Health and Sport. 
2015;5(12):110-117. 
 4Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22). 
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Egzaminu, który będzie przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną. Powoływać 
ją będzie Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin będzie składał się 
ze 100 pytań testowych, z których można uzyskać maksymalnie 95 punktów. Wynik 
pozytywny gwarantować będzie uzyskanie 56 % poprawnych odpowiedzi5.  

Należy zaznaczyć, że praca ratownika medycznego wymaga pełnej 
dyspozycyjności oraz gotowości do udzielenia pomocy w każdym momencie. Praca 
wykonywana jest najczęściej pod postacią 12, bądź 24-godzinnych dyżurów, bez 
znaczenia, czy dzień jest ustawowo wolny od pracy. Ze względu na to, że ratownicy 
pracują przede wszystkim zespołowo, muszą oni ze sobą współpracować i być 
zdyscyplinowani. Pozwala to na szybką i efektywną pomoc poszkodowanym. 
Osoba, która zamierza zostać ratownikiem medycznym powinna być świadoma, że 
może prowadzić to m.in. do zaburzenia relacji rodzinnych. 

Ratownik medyczny może pracować w publicznych oraz niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej. Do takich miejsc zaliczyć można między innymi: 
specjalistyczne oddziały ratownicze, szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły 
wyjazdowe ratownictwa medycznego, Centra Powiadamiania Ratunkowego, 
zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, 
struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także w szkołach, czy 
zakładach pracy. 

Wynagrodzenie ratowników medycznych wynosi obecnie średnio 3 073 PLN6, 
co nie stanowi dużej kwoty za niesienie faktycznej pomocy w przypadku zagrożenia 
życia i zdrowia ludzkiego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez ratowników 
powinno mieć swoje odzwierciedlenie w zarobkach. Im ratownik bardziej 
wykwalifikowany, tym jego wiedza jest dużo lepsza, a niesiona pomoc dużo bardziej 
efektywna, co wszystko ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Dlatego poziom wynagrodzenia powinien być adekwatny do stażu 
pracy, poziomu wykształcenia oraz samego faktu, iż praca ratowników medycznych 
ma realny wpływ na bezpieczeństwo. Braki kadrowe, zbyt niskie wynagrodzenie, 
nieujednolicone formy zatrudnienia (brak umów o pracę, długi i zawiły proces 
zdobywania uprawnień, trudne warunki pracy, narażanie własnego zdrowia i życia 
(różnego rodzaju choroby zakaźne, wyjazdy na miejsca wypadków) sprawiają, że 
obecnie bardziej opłacalne są dla ratowników wyjazdy do innych krajów7. Cierpią na 
tym zarówno pacjenci (niedostateczna ilość kadry), jak i państwo, które przeznacza 
środki na kształcenie ratowników medycznych, a nie korzysta z ich usług. 

 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Podstawowym miejscem pracy ratowników medycznych jest szpitalny oddział 

ratunkowy (SOR). Jest to jednostka systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, która stanowi komórkę organizacyjną szpitala udzielającą 

                                                           
 5M. Mikos, G. Juszczyk, A. Czerw, R. Gałązkowski, Nowy model kształcenia ratowników medycznych  
w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych Journal of Education, Health and Sport. 
2015;5(12):110-117. 
 6https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-ratownik-medyczny (pobrano 08.07.2018). 
 7http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,21922995,niskie-place-duza-presja-ratownicy-medyczni-
rezygnuja-z-pracy.html?disableRedirects=true (pobrano 08.07.2018). 
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świadczenia opieki zdrowotnej osobom po urazach, czy będących w stanach 
nagłego zagrożenia życia i zdrowia8. 

Pierwszy SOR w Polsce powstał w 2000 roku9. Celem utworzenia szpitalnego 
oddziału ratunkowego było stworzenie takich jednostek, które będą mogły wypełnić 
lukę pomiędzy przedszpitalnym postepowaniem i szpitalnym leczeniem, natomiast 
celem samym w sobie SOR jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Świadczenia te polegają na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia (polegającego 
na stabilizacji podstawowych funkcji życiowych) w przypadku pacjentów, których 
życie, bądź zdrowie jest zagrożone10.  

Takie oddziały mogą zostać utworzone w szpitalu posiadającym co najmniej: 
oddział internistyczny, oddział chirurgiczny ogólny wraz z częścią urazową, 
radiologię z diagnostyką obrazową oraz anestezjologię z intensywną terapią. Warto 
wspomnieć, że w szpitalnych oddziałach ratunkowych wykonywane są procedury 
związane z ratowaniem życia, a przyczyna powstania zagrożenia zdrowia i życia nie 
jest istotna.  

Szpitalny oddział ratunkowy musi spełniać odpowiednie standardy. Do jednego 
z nich należy odpowiednia lokalizacja – SOR powinien być w takim miejscu, aby był 
powiązany z innymi oddziałami szpitalnymi. Jest to konieczne, aby można było jak 
najszybciej prowadzić dalsze leczenie i diagnozowanie pacjenta11.  

Najczęściej SOR dzieli się na trzy części: 

 strefa zielona – do której trafiają pacjenci najmniej potrzebujący, którzy 
najczęściej sami przybyli do szpitala (zdarza się, że tacy pacjenci również 
trafiają na strefę żółtą, bądź czerwoną); 

 strefa żółta – jest to strefa chirurgiczno-ortopedyczna. Do niej trafiają 
pacjenci ze stref czerwonej i zielonej, jeżeli wymaga tego ich stan; 

 strefa czerwona – do tej strefy trafiają osoby znajdujące się w stanie nagłego 
zagrożenia życia bądź zdrowia. 

Oprócz ratowników medyczny, w szpitalnym oddziale ratunkowym pracują 
lekarze, elektroradiolodzy i pielęgniarki. Podczas swojego dyżuru, ratownik podlega 
ordynatorowi i oddziałowej. Jeżeli ich nie ma, to jego przełożonym staje się lekarz 
dyżurny.  

Dyżur rozpoczyna się odprawą, na której przydziela się stanowiska pracy. 
Wówczas też, ratownik dowiaduje się, w której ze stref będzie pełnił dyżur oraz jacy 
pacjenci znajdują się w konkretnych strefach. Stanowiska nie są stałe, mogą ulec 
zmianie podczas dyżuru, a także może dojść do takiej sytuacji, że ratownik będzie 
musiał pracować na kilku strefach równocześnie. Zdarza się tak, gdy  
w oddziale brakuje personelu, bądź w innych strefach jest zwiększone 
zapotrzebowanie. 

Praca w szpitalnym oddziale ratunkowym jest specyficzna, ponieważ ulega 
ciągłej dynamice. W krótkim czasie może przyjechać kilku pacjentów potrzebujących 
natychmiastowej pomocy.  

                                                           
 8Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006, Nr 191, 
poz. 1410 z późn. zm). 
 9J. Kosydar-Bochenek, D. Ozga, J. Szymańska, B. Lewandowski, Systemy ratownictwa medycznego na 
świecie a system polski Zdrowie Publiczne 2012;122(1):70-74. 
 10K. Wnukowski, Z. Kopański, G. Sianos, Specyfika pracy ratownika medycznego, Journal of Clinical 
Healthcare 3/2015 2-9. 
 11J. Bąkowski, Model szpitalnego oddziału ratunkowego. 
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Praca ratownika medycznego w SOR polega na dokonaniu segregacji 
medycznej. Wykonuje się ją poprzez przeprowadzenie wywiadu, z pacjentem, który 
przybędzie do szpitala, a następnie na ocenie jego stanu medycznego. Wówczas 
ratownik mierzy podstawowe parametry życiowe, takie jak: tętno, EKG, czy ciśnienie 
tętnicze krwi. Po tym etapie, gdy pacjent ma prawidłowe parametry, jest on 
kierowany do lekarza, który dokonuje konsultacji i przydziela do odpowiedniej strefy. 
W danej strefie, praca ratownika medycznego polega między innymi na pobraniu 
krwi, czy podaniu leków. W zależności od wyników, lekarz może zadecydować  
o: wykonaniu dodatkowych badań, zleceniu konsultacji u innego specjalisty, 
wypisaniu pacjenta, bądź o przyjęciu go na oddział. Jest to najprostsza droga 
pacjenta w oddziale, jednak nie zawsze tak wygląda. Najczęściej sytuacje są dużo 
bardziej skomplikowane. 

Sprawność szpitalnych oddziałów ratunkowych stanowi istotny wykładnik tego, 
jaki jest stan skuteczności struktur związanych z ochroną zdrowia państwa. 
Podstawowym zadaniem SOR jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego niezależnie 
od czasu, miejsca, czy zasobów finansowych osoby poszkodowanej. Szansa na 
przeżycie pacjentów zależy przede wszystkim od sprawności i jakości oddziałów, od 
kwalifikacji personelu, a niekiedy od samych pacjentów. 

  
Pacjenci przebywający w Szpitalnym oddziale Ratunkowym 
Zadaniem szpitalnych oddziałów ratunkowych jest doraźne diagnozowanie 

pacjentów w stanach zagrożenia ich życia. Należy zaznaczyć, że właściwe leczenie 
odbywa się w szpitalu. Zdarza się, że w poczekalni oddziału znajduje się nawet 
kilkadziesiąt osób potrzebujących, w różnym wieku oraz stanie. Należą do nich: 
osoby psychicznie chore, przewlekle chore (notorycznie przychodzące do SOR), 
pijani, dzieci z opiekunami prawnymi, bezdomni, osoby pod wpływem środków 
odurzających, czy poszkodowani po różnego rodzaju wypadkach. Taka ilość osób 
w jednym miejscu i narastająca kolejka bardzo często wywołuje frustrację i agresję. 
Niekiedy ratownicy medyczni spotykają się z opiniami od pacjentów, że są po to, 
żeby im służyć. Nie widzą tego, że ratownicy nie mają czasu chociażby na 
zaspokajanie swoich potrzeb fizjologicznych, a to negatywnie odbija się na 
wykonywanych przez nich zadaniach. 

Większość pacjentów uważa, że jego przypadek jest najważniejszy i oczekują 
natychmiastowej pomocy. W takich przypadkach ratownicy medyczni cierpliwie 
tłumaczą, że nie jest to złe, ponieważ oznacza, że nic poważnego im nie dolega. 
Niestety pacjenci często nie potrafią się z tym pogodzić.  

Pacjenci mają znaczący wpływ na takie sytuacje związane z dużą ilością osób 
w SOR. Większość osób zgłaszających się do oddziału tak naprawdę nie potrzebuje 
natychmiastowej pomocy i powinny być leczone w trybie ambulatoryjnym. Jednakże 
z powodu długich kolejek do specjalisty, pacjenci wolą zgłosić się do szpitalnego 
oddziału ratunkowego i tam poczekać chociażby kilka godzin na konsultację. SOR 
nie jest przychodnią, dlatego nie powinien przejmować jej obowiązków – powinien 
zajmować się jedynie przypadkami związanymi z zagrożeniem zdrowia i życia. 
Osoby zgłaszające się na SOR, a niewymagające natychmiastowej pomocy 
obniżają faktyczny poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, blokując kolejki 
i uniemożliwiając udzielanie pomocy poszkodowanym, którzy naprawdę potrzebują 
pomocy jej natychmiastowe otrzymanie. 
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Na swoich dyżurach ratownik medyczny musi wykazywać się dużą 
cierpliwością i zaangażowaniem. Obecnie w szpitalnych oddziałach ratunkowych 
jest duża ilość wakatów. Jest to spowodowane tym, że ratownicy medyczni zarabiają 
zbyt mało, do tego pracują w złych warunkach, bardzo często tworzonych przez 
pacjentów. Spotykają się z agresją słowną, fizyczną i roszczeniową postawą osób 
poszkodowanych. Również to, że muszą pracować przez wiele godzin bez przerw 
wpływa negatywnie na ich kondycję psychiczną i fizyczną. Wszystkie te czynniki 
powodują brak chęci do pracy, bądź szukanie alternatyw dla pracy w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych. 

 
Wnioski 
Poprawa sytuacji w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a tym samym 

zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów jest możliwe, jeżeli zostanie 
zwiększone finansowanie oddziału i zostanie zatrudniona większa ilość personelu 
medycznego. Nie można zapominać o tym, że społeczeństwo powinno być 
świadome, w jaki sposób należy korzystać z pomocy szpitalnych oddziałów 
ratunkowych. 

Należy mieć również na uwadze, iż do szpitalnego oddziału ratunkowego 
zgłaszają się pacjenci, którzy faktycznie nie wymagają otrzymania natychmiastowej 
pomocy medycznej. Pacjenci zgłaszający się do SOR nie powinni korzystać  
z niego jak z przychodni. Jest to spowodowane ignorancją lub niewiedzą takich 
pacjentów, jakie jest zadanie SOR. Generuje to koszty materialne, wydłuża czas 
oczekiwania pacjentów, wpływa negatywnie na atmosferę w oddziale, powoduje 
niepotrzebne spięcia i może powodować niebezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak 
i dla ratowników medycznych. Podstawową kwestią jest uświadomienie 
społeczeństwa, w jakich momentach powinni korzystać z pomocy w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych. Jeżeli będą posiadali tę świadomość, wówczas zostanie 
zwiększone bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób, włącznie z personelem 
medycznym znajdującym się w danym momencie w oddziale. 

 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo zdrowotne stanowi jedną z najważniejszych sfer dla każdego 

człowieka. Brak jego zapewnienia może powodować negatywne skutki zarówno dla 
społeczeństwa, jak i gospodarki państwa. Obecnie uprawnienia ratownika 
medycznego można zdobyć jedynie poprzez ukończenie studiów licencjackich. 
Podstawowym miejscem pracy ratowników medycznych jest szpitalny oddział 
ratunkowy (SOR), który najczęściej podzielony jest na 3 strefy (zieloną, żółtą oraz 
czerwoną). To na nim pacjenci otrzymują odpowiednią pomoc, dlatego tak ważne 
jest sprawne funkcjonowanie SOR’u. Autorki uznały, że zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego w szpitalnych oddziałach ratunkowych jest 
uzależnione przede wszystkim od samych pacjentów, którzy się do nich zgłaszają.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne, ratownik medyczny, szpitalny 
oddział ratunkowy, pacjent. 

 
 Summary 

Health security is one of the most important areas for everyone. Low level of 
health security or its lack provision may cause negative consequences for the society 
and the state economy. Nowadays, if you want to be a paramedic, you have to finish 
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3 years of studies. The main place of work of paramedics is the hospital emergency 
department (called “SOR” in polish language), which is usually divided into three 
zones (green, yellow and red). On the SOR patients receive medical help, that’s why 
efficient functioning of SOR is so important, which consist of many variables. The 
authors concluded that ensuring health safety in hospital emergency departments 
depends primarily on the patients themselves who report to them. 

Key words: health safety, paramedic, hospital emergency department, patient.  
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STRES ZAWODOWY. KONSEKWENCJE NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM  
I ORGANIZACYJNYM 

 
 

Wstęp 
Stres jest pojęciem, które funkcjonuje nie tylko w medycynie i psychologii - 

weszło również na stałe do języka potocznego. Fakt ten wskazuje nie tylko na wagę 
zjawiska, ale także jego powszechność. Już Hans Selye, który jako jeden  
z pierwszych wprowadzał pojęcie do literatury naukowej pisał „wszyscy podlegają 
działaniu stresu”1. Wypowiedź ta nie traci na ważności, a nawet staje się coraz 
bardziej istotna, gdyż, jak pisał Piotr Sztompka „żyjemy w świecie wyprodukowanego 
ryzyka, które jest ceną postępu cywilizacyjnego i technicznego”2. Jednocześnie, 
niesłabnąca tendencja do rywalizacji, którą obserwujemy w naszych czasach, 
stwarza ryzyko licznych przeciążeń i napięć na jakie narażony jest współczesny 
człowiek3.  

Potocznie i intuicyjnie rozumiane pojęcie stresu, bliskie jest więc nieomal 
każdemu z nas - odczuwamy skutki jego działania na różnorakich płaszczyznach 
życia, między innymi życia zawodowego. Jest to fakt istotny, gdyż praca zawodowa 
stanowi dla człowieka niezwykle ważną i pożądaną formę aktywności. Warto przy 
tym zauważyć, iż charakteryzuje ją dwoistość natury, która sprawia, że z jednej 
strony może być ona źródłem satysfakcji, zdrowia, rozwoju oraz realizacji wartości 
uznanych przez jednostkę za istotne, z drugiej zaś wiąże się z ryzykiem napięć, 
dezorganizacji i bezradności4. Jako jedna z najwcześniejszych działalności 
człowieka, praca, w swoim pozytywnym aspekcie służy więc rozwojowi jednostki, 
zwiększaniu zasobów wiedzy oraz ma wpływ na kształtowanie się osobowości. 
Stwarza okazję do nabycia nowych umiejętności i zdolności. Może również stanowić 
płaszczyznę dla kontaktów społecznych, umożliwić nawiązanie znajomości oraz 
zaspokoić potrzebę przynależenia do grupy społecznej. Wyzwania, jakim stawia 
czoło pracownik skutkują szerokim spektrum korzyści, takich jak satysfakcja, 
poczucie kompetencji, dodatni wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną jednostki. 
Tak pozytywna sytuacja w obszarze działalności zawodowej człowieka może nie 
zaistnieć, a w miejsce wymienionych korzyści wielu ludzi odczuje skutki wprost 
przeciwne. W swoim aspekcie negatywnym praca zawodowa może bowiem nieść 
takie konsekwencje jak poczucie niedostosowania, braku kompetencji, a także 
skutkować obniżoną samoceną. W następstwie mogą pojawić się dolegliwości 
psychiczne i fizyczne. Praca zawodowa o taki negatywnych charakterystykach może 
więc stanowić źródło stresu5. Zjawisko to wydaje się być szczególnie dostrzegalne 

                                                           
1H. Selye, Stress życia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 1960. 
2P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2012, s. 576. 
3J. Szostak, Determinanty zachowań managerów w chronicznym stresie zawodowym, Difin. Warszawa, 
2009. 
4A. Bańka, Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini S. c. 2001, s. 5. 
5G. Bartkowiak, Człowiek w pracy od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne. Warszawa, 2009, s. 21-23. 
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w dobie postępującej cywilizacji i konieczności nieustannych zmian. Przystosowanie 
do zmieniających się warunków środowiska zawodowego może być dla jednostki 
problematyczne, szczególnie w obliczu zmian zachodzących w strukturach 
zatrudnienia oraz nowości technologicznych. Wprawdzie czynniki obejmujące 
zagrożenia fizyczne czy biologiczne zmniejszyły się, nadal jednak widoczny jest 
udział czynników psychospołecznych w generowaniu stresu. Wśród nich wymienić 
można presję czasu, pośpiech, niepewność organizacyjną, konflikty, czy też zbyt 
mały wpływ jaki pracownik ma na wykonywanie powierzonych mu zadań6. 

Narastający problem stresu, który przeżywa pracownik w swoim miejscu pracy 
jest zatem kwestią aktualną, posiadającą określone konsekwencje oraz wymagającą 
podejmowania odpowiednich środków zaradczych, takich jak wdrażanie programów 
zarządzania stresem w organizacjach. Na poziomie jednostkowym zaś pomocne 
może być minimalizowanie skutków stresu i edukacja pracowników w obszarze 
radzenia sobie z sytuacją, która stanowi źródło obciążenia emocjonalnego7.  
 

Operacjonalizacja pojęcia stresu: stres w rozumieniu nauk 
medycznych i stres psychologiczny 

Obecnie pojęcie stresu pozostaje w użyciu obiegowym i znalazło swoje miejsce 
w języku potocznym. Ma ono jednak solidną podstawę w licznych opracowaniach 
naukowych, zasadną więc zdaje się operacjonalizacja omawianego zjawiska. Mimo, 
iż wydaje się, że obecnie dominuje podejście relacyjne, a spór pomiędzy 
rozumieniem stresu jako bodźca środowiskowego i traktowaniem go jako reakcji 
wewnętrznej organizmu należy do przeszłości8 warto przypomnieć biologiczne teorie 
stresu, które stanowią podstawę dla naukowego rozumienia zjawiska. 

Źródeł dzisiejszych teorii stresu możemy upatrywać w naukowej twórczości 
fizjologów C. Bernarsda oraz W. Cannona, którzy formułowali zasady, jakim podlega 
interakcja organizmu człowieka oraz otaczającego go, a często zawierającego 
szkodliwe czynniki, świata zewnętrznego. Zasługą pierwszego z nich, jest 
twierdzenie o stałości wewnętrznego środowiska, zachowanej dzięki procesom 
fizjologicznym i biochemicznym. W. Cannon zaś, nawiązując do powyższego 
twierdzenia znany jest głównie dzięki sformułowaniu i wprowadzeniu fizjologii 
pojęcia homeostazy – zdolności organizmu do utrzymania stałych warunków 
wewnętrznych i prawidłowego funkcjonowania organizmu przy zmiennych 
warunkach świata zewnętrznego9. 

Do teorii homeostazy właśnie nawiązał H. Selye podkreślając interakcyjny 
charakter relacji organizm-środowisko oraz formułując twierdzenie znane pod nazwą 
General Adaptation Syndrome (Ogólny Zespół Adaptacyjny). Stanowi on podstawę 
dla opisanej przez tego fizjologa teorii stresu-dystresu10. Na wspomnianą reakcję 
przystosowania (adaptacji) składają się więc: stadium reakcji alarmowej,  
w której organizm uruchamia swe zasoby w odpowiedzi na zagrożenie oraz stadium 

                                                           
6N. Ogińska-Bulik, Stres w zawodach usług społecznych. Źródła, konsekwencje, zapobieganie, Diffin. 
Warszawa, 2006, s. 14. 
7M. Kraczla, Stres w pracy managera, CeDeWu. Warszawa, 2015, s. 95. 
8I. Heszen-Niejodek, Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, (w:) Człowiek w sytuacji stresu, 
Heszen-Niejodek (red), Ratajczak Z. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2000,  
s. 13. 
9J. Terelak, Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza BRANTA. Bydgoszcz – Warszawa, 2008, s. 24. 
10 H. Selye, Stress… dz. cyt. 
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odporności, podczas którego zasoby energetyczne organizmu skoncentrowane są 
na poradzeniu sobie ze stresorem lub przystosowaniu do niego. Przebieg reakcji 
kończy stadium wyczerpania wspomnianych zasobów - może dojść do niego  
w przypadku kiedy bodziec wywołujący reakcję nie ustępuje, bądź powtarza się.  
W takiej sytuacji następuje spadek odporności, pogorszenie funkcji fizjologicznych, 
a przez to, zwiększona podatność na czynniki chorobotwórcze11. 

Tak destrukcyjne oblicze stresu nie było wszakże jedynym, jakie opisywał Hans 
Selye. Prócz „dystresu”, który oznacza stres szkodliwy, zagrażający zdrowiu, Selye 
wyróżnił także stres pozytywny, konstruktywny, który posiada cechy motywujące  
i korzystnie wpływa na organizm człowieka. Tak ujęty stres nazywamy 
„eustresem”12. 

W rozumieniu Selyego stres pozostaje więc reakcją organizmu, a dokładniej, 
jest „nieswoistą reakcją organizmu na stawiane mu żądanie”13. Takie rozumienie 
zjawiska jest nadal charakterystyczne dla nauk medycznych, jednak odwołanie się 
wyłącznie do określonych reakcji organizmu jest obecnie uznawane przez 
psychologów za nietrafne i niewystarczające – zjawisko stresu charakteryzuje, 
według nich, dużo większy stopień złożoności. Mimo tego, wewnętrzne przeżycia  
i reakcje pozostają istotną składową, określaną jako stan stresu14. Prócz podejścia 
reakcyjnego możemy także wyróżnić definicje, które odnoszą się do okoliczności 
zewnętrznych. Współcześnie nie możemy uznać takiego wyjaśnienia za 
wystarczające – między innymi z uwagi na oczywisty fakt istnienia różnic 
indywidualnych w doświadczaniu tego, co za H. Selye nazywamy stresorami.  

Jak podaje Irena Heszen nakreślone powyżej kontrowersje wokół pojęcia 
stresu oraz rozumienia go w kategorii bodźca zewnętrznego lub wewnętrznej reakcji 
nalezą już do przeszłości. W literaturze psychologicznej dominuje obecnie podejście 
relacyjne, które, mimo niewielkich różnic, traktuje stres jako rodzaj transakcji lub 
interakcji pomiędzy zasobami czy możliwościami jednostki, a wymaganiami 
otoczenia15. Tak rozumiany stres pojawił się w polskiej literaturze naukowej za 
sprawą T. Tomaszewskiego. Określał on wspomniane zjawisko jako sytuację trudną, 
wynikającą z braku równowagi między potrzebami, warunkami i czynnościami16. 
Również J. Reykowski w opublikowanej w 1966 roku monografii dotyczącej stresu 
przychyla się do stanowiska, iż stres dotyczy relacji pomiędzy podmiotem  
a otoczeniem 17. 

Na gruncie międzynarodowym jedną z najbardziej znanych i najczęściej 
przytaczanych jest poznawczo-transakcyjna koncepcja stresu której autorami są 
Richard Lazarus i Suzan Folkman. Według badaczy stres jest to „określona relacja 
między osobą a otoczeniem, oceniana jako obciążająca lub przekraczająca jej 
zasoby i zagrażająca dobrostanowi”18. Dynamiczna, ciągła transakcja, jaka zachodzi 

                                                           
11H. Selye, Stres okiełznany, wydanie 2, Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, 1977 
12Tamże. 
13Tamże. 
14I. Heszen, Psychologia stresu, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2013, s. 25. 
15I. Heszen-Niejodek, Stres… dz. cyt. s. 13. 
16T. Tomaszewski, Aktywność człowieka. (w:) M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski (red), 
Psychologia jako nauka o człowieku, Książka i Wiedza. Warszawa, 1966. 
17J. Reykowski, Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Polskie 
Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1966, s. 204, 208. 
18R. Lazarus, S. Folkman, Stress, apprisal and coping, New York: Springer, 1984, s. 19. 
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pomiędzy otoczeniem a możliwościami i zasobami jednostki jest więc wzbogacona 
o proces oceny poznawczej. Proces ten zaś pozostaje ukierunkowany na ciągłą 
ocenę bodźców płynących ze środowiska, w szczególności tych, które istotne są dla 
dobrostanu jednostki. Zjawisko to Lazarus i Folkman określają jako ocenę pierwotną, 
z perspektywy której wspomnianą relację z otoczeniem może uznać za: niemającą 
znaczenia, sprzyjająco-pozytywną lub stresującą. Innymi słowy, stres według 
autorów koncepcji pojawia się wówczas, gdy jednostka uzna sytuację, w jakiej się 
znajduje, za zagrażającą. Subiektywna ocena relacji w ocenie pierwotnej dotyczy 
także nadania znaczenia sytuacji, zaklasyfikowanej jako stresową: jednostka może 
uznać ją za krzywdę bądź stratę, zagrożenie, lub wyzwanie. Jeśli w wyniku oceny 
relacja zostanie uznana za stresową dochodzi do oceny wtórnej: jednostka będzie 
analizować możliwości własnego działania, które doprowadzi do usunięcia lub 
złagodzenia wywołujących stres przyczyn. Całość procesu zachodzi jednocześnie  
i działa na zasadzie sprzężenia: jeśli jednostka uzna, iż posiada zasoby oraz 
umiejętności do poradzenia sobie ze stresorami, to klasyfikacja „zagrożenia” może 
zmienić się na „wyzwanie”. Jest to kwestia istotna, gdyż, jak dowodzą autorzy 
koncepcji ocena poznawcza jest wyjściowym krokiem do podjęcia przez człowieka 
aktywności ukierunkowanej na zmianę sytuacji stresowej19. W tym miejscu nie 
sposób pominąć innej, kluczowej składowej stresu psychologicznego, która 
nieodmiennie cytowana jest w literaturze naukowej: pojęcia radzenia sobie. 
Określane jest ono jako „stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, 
mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, 
ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby20. 
Określona ocena sytuacji wpływa zatem na sposób, w jaki człowiek będzie 
podejmował próby uporania się z tym, co w jego ocenie, jest dla niego szkodliwe lub 
zagrażające.  

Takie podejście do zjawiska stresu implikuje pewne konsekwencje, które  
w tym miejscu chciałabym podkreślić: relacja pomiędzy możliwością  
a wymaganiem zakłada ewentualność pozytywnej oceny zjawiska stresu  
i potraktowania go jako wyzwania – ujawnia się pozytywne oblicze reakcji stresowej. 
Tymczasem, jak ustaliła H. Sęk w potocznym rozumieniu zjawiska dominują opinie 
o negatywnych i obciążających właściwościach stresu psychologicznego, które 
rozbieżne jest z wiedzą naukową. Zasadnym zdaje się więc postawienie pytania, 
jakie konsekwencje mogą nieść ze sobą wspomniane przekonania. Jak ważna może 
okazać się odpowiedź sugeruje fakt, iż zachowanie człowieka zależy od wiedzy, 
którą posiada i którą na co dzień operuje21. 

Do relacyjnego ujęcia stresu nawiązuje również coraz bardziej popularna 
koncepcja zachowania zasobów Stevena Hobfolla. Człowiek, według niej, 
koncentruje się na zdobywaniu zasobów, których jeszcze nie posiada, utrzymuje te, 
które już zdobył, a także chroni je w sytuacji zagrożenia i wykorzystuje  
w optymalnym dla siebie momencie. Przez zasoby autor rozumie przedmioty, 
wartości, okoliczności lub czynniki, które ceni sobie jednostka, a których utrata, 

                                                           
19I. Heszen, Psychologia… dz. cyt., s. 30. 
20R. Lazarus, S. Folkman, Stress…, dz. cyt., s. 141. 
21H. Sęk: Potoczna wiedza o stresie a naukowe koncepcje stresu i radzenia sobie, w: Teoretyczne  
i kliniczne aspekty radzenia sobie ze stresem psychologicznym, Stowarzyszenie Psychologia  
i Architektura. Poznań, 2002, s. 15-36. 
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zagrożenie lub brak spodziewanego wzrostu po ich zainwestowaniu powoduje stres. 
Hobfoll jednak, w odróżnieniu od Lazarusa, nacisk kładzie nie na relację na linii 
jednostka-otoczenie i centralne znaczenie jednostki, ale na stresogenny charakter 
zaburzonej równowagi w wymianie zasobów pomiędzy człowiekiem a jego 
otoczeniem. Podkreśla także wpływ, jaki na odbiór sytuacji stresowej przez 
człowieka posiada kultura22. 
 

Stres w kontekście aktywności zawodowej 
Wyróżnienie powyższych koncepcji pozwala zauważyć, iż ujęcie stresu  

w modelach relacji jednostka-otoczenie dobrze obrazuje pewne sytuacje stresowe, 
które napotykane są w środowisku zawodowym Jest to szczególnie zauważalne, 
kiedy weźmiemy pod uwagę różnorodność cechującą sytuacje pojawiające się  
w związku z aktywnością w pracy. Przenosząc opisaną relację człowieka  
i otaczającego go środowiska na grunt zawodowy, adekwatna definicja stresu 
opisywałaby go więc jako stan psychiczny, który jest wynikiem nieustannej interakcji 
pomiędzy wymaganiami, jakie stwarza środowisko zawodowe, a zasobami, jakimi 
dysponuje pracownik23. Różnorodność koncepcji stresu zawodowego jest zgodna  
z powyższym założeniem – literatura podaje liczne przykłady teorii o charakterze 
relacyjnym, które nawiązują do opisanych powyżej najbardziej popularnych 
koncepcji. Stres, co należy podkreślić, jest w takim ujęciu zjawiskiem subiektywnym. 
Tak ujęte spojrzenie jest najbardziej charakterystyczne dla funkcjonowania 
człowieka, chociaż nie sposób wykluczyć sytuacji, w których reakcja organizmu jest 
prostą odpowiedzią na realne zagrożenie zdrowia lub życia24. 

Transakcyjny model stresu, którego autorem jest Tom Cox jest przeniesieniem 
modelu Lazarusa na grunt psychologii pracy. Zgodnie z nim doświadczany przez 
jednostkę stres jest wynikiem transakcji, która pojawia się między pracownikiem  
a jego środowiskiem zawodowym. Istotne są przy tym zarówno indywidualne 
charakterystyki, między innymi poziom aspiracji, nastawienie, stan wiedzy  
i doświadczenia oraz zdrowie, jak i cechy sytuacji, która stres wywołuje. Do nich 
zaliczyć możemy społeczne oraz fizyczne wymagania, jakie stawia sytuacja 
zawodowa. To, czy stres wystąpi wynika z zachodzącej transakcji między 
wymienionymi kategoriami. Podobnie jak w koncepcji Lazarusa i Folkman ocenę 
sytuacji może kończyć wniosek, iż jest ona stratą, zagrożeniem lub wyzwaniem, co 
pociąga za sobą odpowiednie reakcje natury fizjologicznej, behawioralnej  
i emocjonalnej. Niemniej jednak, sama już ocena sytuacji jako stresowej pociąga za 
sobą poczucie niepewności oraz chęć zmniejszenia doświadczanego dyskomfortu  

Spośród licznych koncepcji stresu zawodowego na wyróżnienie zasługuje także 
opracowany przez Magdalenę Fąfrowicz i Tadeusza Marka Veroński model stresu. 
Według autorów stres jest wynikiem relacji pomiędzy możliwościami, jakimi 
dysponuje jednostka, a obciążeniem, jakie generują obowiązki zawodowe. Sytuacja, 
którą pracownik poddaje swej ocenie może nie zostać zakwalifikowana jako 

                                                           
22S. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 2006. 
23N. Ogińska-Bulik, Stres… dz. cyt. s. 16. 
24D. Molek-Winiarska, Skutki stresu zawodowego, (w:) Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania 
zasobami ludzkimi, Janowska Z. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2011, t. 4. 
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stresogenna, jeśli posiada on wystarczające zasoby do podołania obciążeniom. Jeśli 
jednak przerosną one jego możliwości stres zaistnieje25. 

Inną, pojawiającą się w literaturze teorią dotyczącą stresu zawodowego jest 
teoria R. Karaska, nazywana także modelem wymagania – kontrola. Omawia ona 
relację, jaka zachodzi pomiędzy wymaganiami, które stawia aktywność zawodowa, 
a kontrolą, czy inaczej swobodą, z jaką pracownik może podejmować decyzje.  
W takim układzie możliwe są więc cztery sytuacje:  

- niskie wymagania – wysoka kontrola, która nie generuje z reguły 
wysokiego napięcia, gdyż jednostka posiada możliwość zmiany i reakcji  
w odpowiedzi na pojawiające się niezbyt wysokie wymagania. 

- niskie wymagania – niska kontrola. Taki układ jest niekorzystny jeśli chodzi 
o możliwości rozwoju pracownika i nie sprzyja jego aktywności. 

- wysokie wymagania – wysoka kontrola, która generuje szanse rozwojowe 
jednostki, gdyż wprawdzie stawiane są przed nią wysokie zadania, lecz ma ona 
dużą swobodę jeśli chodzi o modyfikację swojego sposobu postępowania  
w sposób, który pozwoli jej osiągnąć cel. 

- wysokie wymagania – niska kontrola. Ostatnia z wymienionych sytuacji 
bywa szczególnie stresogenna. Brak wpływu czy możliwości modyfikacji 
sposobu postępowania na sposób realizacji trudnych zadań sprzyja pojawianiu 
się napięcia, a w efekcie negatywnych konsekwencji psychofizjologicznych.  
Warto w tym miejscu podkreślić korzystny wpływ tego, co autor koncepcji 

nazywa mianem aktywnej pracy. Wzrost motywacji, rozwój oraz proces uczenia 
pojawiają się w momencie, w którym zarówno wymagania pracy jak i możliwość 
swobodnego decydowania o sposobie ich realizacji pozostają na wysokim poziomie. 
W takim układzie stres oraz napięcie nie pojawiają się, gdyż stresory przekładają się 
na skuteczne działania podejmowane przez pracownika. Funkcjonujące w takich 
warunkach osoby określa się jako aktywne – ich przeciwieństwem natomiast są 
osoby bierne, które pozostają w warunkach niskiej kontroli oraz niskich wymagań. 
Wspomniane zjawisko aktywnej pracy związane jest z wystąpieniem wysokiej 
efektywności działania związanego ze stresem pozytywnym, który H. Selye nazywał 
„eustresem”. Odpowiednio sytuacja z drugiego końca kontinuum, praca pasywna 
cechuje się niską efektywnością i w takim wymiarze przypomina stan wyuczonej 
bezradności26. 

Rozwinięcie opisanego powyżej modelu stanowi model wymagań-kontroli-
wsparcia autorstwa Jeffreya V. Johnsona i Ellen M. Hall. Badacze rozszerzyli 
powyższą koncepcję o rolę wsparcia społecznego, co stworzyło możliwość badań 
na temat wpływu, jaki inni pracownicy mogą mieć na efektywność działań  
w obszarze zawodowym27. 

Inna warta uwagi koncepcja, to model braku równowagi między wysiłkiem  
a nagrodą, który podkreśla rolę zasobów i wychodzi od przywołania zasady 
wzajemności, jaka zachodzi podczas wymiany społecznej. P. Siegrist, autor 

                                                           
25M. Fąfrowicz, T. Marek, Verońska koncepcja źródeł stresu, (w:) J. Terelak (red.) Źródła stresu. Teoria  
i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Warszawa, 1999, s. 13-22. 
26R. Karasek, Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign, 
Administrative Science Quarterly, 1979, vol. 24, no. 2, s. 285-307, za: N. Ogińska-Bulik, Stres  
w zawodach usług społecznych. Źródła, konsekwencje, zapobieganie, Diffin. Warszawa, 2006. 
27Le Blank, de Jonge, Mark, Smith, 2008 za: Nieckarz Z., Stres i efektywność w pracy managera (w:) 
Stres w organizacji, (red.) Konieczny T., Harmonia. Gdańsk, 2014. 
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koncepcji, podkreśla, iż wymiana ta w kontekście zawodowym oznacza, że 
pracownik oferuje wysiłek własny, a w zamian otrzymuje rekompensatę w postaci 
zasobów takich jak wynagrodzenie czy uznanie. Transakcja ta przebiega pomyślnie, 
o ile zostaje zachowana równowaga pomiędzy podjętym przez pracownika 
wysiłkiem, a zasobami otrzymanymi od pracodawcy. Gdy zostaje ona zachwiana, 
na przykład, dużemu wysiłkowi towarzyszy niewielka nagroda, pojawia się reakcja 
stresowa. Jeśli taka sytuacja ma charakter powtarzalny może prowadzić zarówno 
do patologii organizacyjnych, jak na przykład absencje oraz strat osobistych 
jednostki, przykładowo, problemów zdrowotnych28. 
 

Konsekwencje stresu w miejscu pracy: na poziomie jednostki 
Sytuacja, w której aktywność zawodowa wiąże się z występowaniem 

długotrwałego stresu i napięć rodzi szereg konsekwencji dla funkcjonowania 
człowieka. Skutki te możemy rozpatrywać nie tylko na poziomie fizjologicznym, ale 
także psychologicznym oraz behawioralnym29.  

Na pierwszym z wymienionych poziomów zmiany dotyczą przede wszystkim 
konsekwencji stymulacji układów hormonalnego i nerwowego. W efekcie działania 
długotrwałego lub powtarzalnego stresu mogą pojawić się między innymi bóle 
mięśniowe, ból głowy, potliwość, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia, 
zaburzenia snu, biegunka, niestrawność oraz obniżenie poziomu libido. 
Wymieniając następstwa stresu nie sposób też pominąć konsekwencji 
utrzymującego się w czasie napięcia czy zagrożenia jakim jest wzrost ryzyka chorób 
psychosomatycznych. Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, wrzody 
układu trawiennego, alergie, infekcje, choroby nowotworowe czy zmiany chorobowe 
skóry mogą mieć źródło w psychospołecznych warunkach środowiska 
zawodowego30. 

Na poziomie psychicznym stres wpływa na stan emocjonalny jednostki oraz jej 
funkcje poznawcze. Co do aspektu emocjonalnego jedną z częściej wymienianych 
konsekwencji jest lęk oraz niepokój na podwyższonym poziomie. Stres może także 
powodować pobudzenie, rozdrażnienie, lub objawiać się trudnością w wyciszeniu. 
Może wystąpić poczucie izolacji, utraty kontroli czy pogorszenie nastroju. Na 
poziomie poznawczym zaś wyróżnia się zaburzenia koncentracji, procesów 
pamięciowych, obniżenie poziomu kreatywności. Należy także wspomnieć  
o trudnościach w podejmowaniu decyzji, możliwym obniżeniu obiektywizmu, jakim 
dysponuje jednostka oraz zmniejszoną adekwatnością oceny sytuacji31. 

Co więcej, w następstwie napięć i doświadczanej bezradności może dojść do 
uwypuklenia negatywnego aspektu aktywności zawodowej jakim są zaburzenia  
w obszarze życia psychicznego32. Stres chroniczny skutkować może rozwojem 

                                                           
28Siegrist J., Adverse Health effects of high effort-low reward conditions (w:) Journal of Occupational 
Health Psychology, Educational Publishing Foundation, University of Diisseldorf. Diisseldorf, 1996, vol. 
1, no. 1, 27-41. 
29D. P. Schultz, S. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa, 2008. 
30N. Ogińska-Bulik, Stres w zawodach… dz. cyt. s. 63-64. 
31A. Potocka, Psychospołeczne zagrożenia zawodowe – zarys problemu. (w:) D. Merecz-Kot (red.) 
Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcznik dla 
psychologów, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy. Łódź, 2011, s. 35. 
32A. Bańka Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini S. c. Poznań, 2001, s. 5. 
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takich zaburzeń jak nerwice lękowe, nerwice natręctw, zaburzenia depresyjne, dla 
których najbardziej charakterystycznymi objawami jest lęk, problemy ze snem, 
tendencja do wycofywania się oraz obniżenie poziomu motywacji w zakresie 
zaspokajania potrzeb33. 

Innym, często pojawiającym się w literaturze pojęciem, jakie występuje  
w kontekście długotrwałego stresu odczuwanego w środowisku pracy jest syndrom 
wypalenia zawodowego. Zjawisko to H. Freudenberger, któremu przypisuje się 
autorstwo pojęcia, definiuje jako „stan, który krystalizuje się powoli, przez dłuższy 
okres przeżywania ciągłego stresu i angażowania całej energii życiowej;  
w końcowym efekcie wywiera on negatywny wpływ na motywację, przekonania  
i zachowanie”34. Publikacje naukowe podają liczne definicje zjawiska. Na gruncie 
międzynarodowym jedną z bardziej popularnych jest koncepcja, której autorem jest 
C. Maslach. Jej trójwymiarowy model wypalenia zawiera się w trzech kategoriach 
określonych jako: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżone 
poczucie dokonań osobistych. Dla pierwszej z kategorii charakterystyczny jest 
obniżony poziom energii do działania, zmęczenie, poczucie stałego napięcia, 
wyczerpania oraz pesymistyczne spojrzenie na możliwość regeneracji. Zawierają się 
w niej także symptomy z obszaru somatyki, takie jak zaburzenia rytmu snu  
i czuwania, zaburzenia gastryczne, zmęczenie o charakterze przewlekłym, bóle 
głowy. Depersonalizacja, która stanowi drugą z kategorii oznacza określony 
stosunek człowieka do osób z jego otoczenia, najczęściej będących jego 
podopiecznymi lub klientami. Charakteryzuje ją przede wszystkim dystans, obojętny, 
negatywny czy nawet przedmiotowy stosunek do drugiej osoby pozostającej  
w relacji. Sam kontakt staje się sformalizowany, powierzchowny35. Mniejsze 
zaangażowanie, które osiąga w ten sposób pracownik chroni, na poziomie mniej lub 
bardziej świadomym, jego uszczuplone zasoby – może więc być rozpatrywane jako 
pewien rodzaj samoobrony. W ramach ostatniej kategorii, to jest obniżanego 
poczucia dokonań osobistych autorka koncepcji wspomina o poczuciu 
niedocenienia, przegranej oraz obniżonej ocenie swoich kompetencji  
i możliwości działania na gruncie zawodowym36. Przyczyny, w których upatruje się 
źródła zjawiska obejmują, prócz stresu chronicznego, zarówno specyficzne cechy 
osobowe i temperamentalne jednostki jak i czynniki pochodzące ze środowiska, 
wśród których wymienia się przeciążenie obowiązkami, poczucie braku kontroli, zbyt 
niskie wynagrodzenie, doświadczanie konfliktów i braku sprawiedliwości37.  

Konsekwencje objawiające się w zachowaniu jednostki, inaczej behawioralne, 
obejmują m. in. niechęć do działania, wycofywanie się, podejmowanie ryzykownych 
zachowań, które dotychczas nie występowały, nadużywanie substancji 
psychoaktywnych. Warto wspomnieć także o zwiększonej częstotliwości popełniania 

                                                           
33A. Kępiński, 1986, za: D. Molek-Winiarska, Skutki stresu zawodowego, (w:) Dysfunkcje i patologie  
w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 
Łódź, 2011, t. 4. 
34H. Freudenberger, G North, Women’s Burnout. How to Spot It, How to Reverse It and How to Prevent 
it, 2002, za: S. Litzke,H. Schuh, Stres, mobing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne. Gdańsk, 2006, s. 167. 
35G. Bartkowiak, Psychologia w zarządzaniu. Nowe Spojrzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań, 2010. 
36S. Tucholska S., Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju, Przegląd 
Psychologiczny. 2001, tom 44, 3, s. 301-317. 
37G. Bartkowiak, Psychologia… dz. cyt. s. 110. 
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błędów przy wykonywaniu zadań38. W bezpośrednim odniesieniu do stresu, jaki 
człowiek odczuwa w sytuacji aktywności zawodowej warto wspomnieć, iż stres 
posiada ujemny wpływ na motywację pracownika, jego satysfakcję i zaangażowanie 
w stosunku do aktywności zawodowych. Dla jednostki pod wpływem stresu 
charakterystyczne będzie obniżenie produktywności, czy podwyższona absencja,  
a w skrajnych przypadkach rezygnacja z pracy. Tak objawiający się nadmierny stres 
wpływa zatem nie tylko na osobę pracownika, ale także na organizację, w której 
funkcjonuje39. 

Dowodząc wagi omawianego zagadnienia należy także podkreślić, iż związki 
zjawiska stresu oraz jego możliwych negatywnych lub pozytywnych konsekwencji 
zależą nie tyle od stresu jako takiego, lecz także od umiejętności radzenia sobie 
jednostki, na którą składa się rodzaj i właściwości sytuacji stresowej, indywidualne 
właściwości jakie posiada podmiot (między innymi styl radzenia sobie czy 
osobowość) oraz dynamicznej relacji między nimi40. 
 

Konsekwencje stresu w miejscu pracy: na poziomie organizacji 
Mimo, iż niezwykle istotne, powyższe zmienne, które mają wpływ na utrzymanie 

zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki nie wyczerpują zagadnienia. 
Konsekwencje widoczne są bowiem nie tylko na poziomie jednostkowym w postaci 
negatywnego wpływu na zdrowie pracowników, ale także na poziomie organizacji  
i całego społeczeństwa. Stres związany z aktywnością zawodową człowieka 
skutkuje ponoszeniem kosztów materialnych w przypadku organizacji, a także 
państwa, gdyż ponosi ono wydatki związane z absencją i chorobami pracowników41. 
Organizacyjne i finansowe koszty ponoszone przez pracodawców są pośrednio 
powodowane nadmiernym lub chronicznym stresem występującym w miejscach 
pracy, na czym cierpi zarówno wizerunek organizacji, jak i jej pozycja na rynku. 
Konsekwencje takie mogą mieć miejsce w przypadku, kiedy pod wpływem stresu 
kadra pracownicza, obniża produktywność, zwiększa absencję, czy też opiera 
zmianom organizacyjnym. Koszty generują także wypadki w miejscu pracy czy 
uszkodzenia sprzętu. Zarząd, który pozostaje pod długotrwałym wpływem stresu 
podejmuje więcej błędnych decyzji, nie realizuje zleceń czy też traci klientów. Stres 
może prowadzić także do pogorszenia relacji interpersonalnych, kiedy zespoły 
realizujące zadania napotykają trudności wynikające z nieobecności współ-
pracowników, a więc zostają przeciążone pracą. Nadmierny stres, mimo iż 
doświadczany przez pracowników, ma w ten sposób wpływ na finansowe  
i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa42. Może prowadzić nawet 

                                                           
38B. Dudek, M. Waszkowska, W. Hanke, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu 
zawodowego, Instytut Medycyny Pracy. Łódź, 2004. 
39M. Gólcz, Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat 
Pracy. Warszawa, 2014, s. 9. 
40H. Sęk, Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii 
poznawczej, (w:) Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie, Sęk, H. (red), 
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2009. 
41N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy i jego konsekwencje w grupie pracowników sektora usług 
społecznych – rola inteligencji emocjonalnej, Przegląd psychologiczny. 2008, tom 51, nr 1, s. 69-85. 
42M. Gólcz, Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat 
Pracy. Warszawa, 2014, s. 9. 
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do takich konsekwencji jak opór przed wprowadzanymi zmianami czy strajki wśród 
zatrudnionych43. 

Zjawisko stresu występującego w środowisku zawodowym jest o tyle istotne, 
gdyż charakteryzują je nie tylko wysokie wskaźniki, ale i nieustanny wzrost – 
tendencja ta dotyczy w szczególności krajów uprzemysłowionych44. Wydaje się 
więc, iż mimo, że reakcja stresu jest dla człowieka zjawiskiem znanym  
i doświadczanym w ciągu całego okresu życia, to jego negatywne skutki, 
szczególnie w czasach obecnych, stają się coraz bardziej dotkliwe. Wzrastające 
tempo życia zawodowego i prywatnego, nieustane, wymagające przystosowania 
zmiany, które towarzyszą postępowi cywilizacyjnemu i technicznemu mają 
zasadniczy wpływ na doświadczanie stresu45.  

W tym miejscu należy dodać, iż sam mechanizm stresu pełni dla człowieka rolę 
adaptacyjną i jego negatywne konsekwencje nie powinny przesłonić korzyści, jakie 
wynikają z jego motywującego i mobilizującego charakteru. Może on zatem wpływać 
nie tylko na dezorganizację działań człowieka, ale także pełnić rolę pobudzającego 
do działania motywatora46. Jest to kwestia wymagająca szczególnego podkreślenia, 
jako, że w literaturze niewiele jest jeszcze publikacji, które koncentrowały by się na 
korzyściach płynących z doświadczania stresu i jego pozytywnych aspektach. 
Niedostatek ten warty jest uwagi, gdyż w ostatnim czasie możemy zaobserwować 
dynamiczny rozwój nurtu badań, koncentrujących się na bezpośrednich i odległych 
korzyściach, jakie możemy uzyskać doświadczając zjawiska stresu47. 

 
Korzyści wynikające z doświadczania stresu 
Przegląd literatury naukowej dotyczącej stresu pozwala zauważyć, iż 

początkowy okres badań tego zjawiska zdominowało poszukiwanie jego 
negatywnych aspektów. Eksperymenty, które przeprowadzano w laboratoriach, 
ujawniały związek stresu z emocjami negatywnymi, stwierdzano także, iż badani 
obniżali poziom wykonywania przydzielonych im zadań. Badacze opisywali ujemny 
wpływ stresu na sferę psychiczną, społeczną oraz zdrowotną. Zainteresowanie 
pozytywną naturą stresu charakteryzuje obecnie tendencja wzrostowa,  
a przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać między innymi we wczesnych 
obserwacjach korzystnych skutków stresu, wpływie rozwijającej się psychologii 
pozytywnej, oraz wyodrębnieniu się kierunku różnic indywidualnych48. 

Tymczasem już H. Selye wyodrębniał stres pozytywny, który określił pojęciem 
eustresu. Sam autor opisywał go jako sprzyjają zdrowiu jednostki, konstruktywną 
formę odpowiedzi na korzystne dla człowieka zdarzenie. Sytuacja taka wywołuje 
określone napięcie i zawiera wymóg przystosowania się49. W koncepcjach  
o charakterze transakcyjnym stres posiada charakter z gruntu subiektywny. Ocena 

                                                           
43M. Waszkiewicz, A. Potocka, P. Wojtaszczyk, Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Poradnik dla 
pracowników socjalnych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Łódź, 2010. 
44N. Chmiel, Stres a zdrowie pracowników, (w:) Psychologia pracy i organizacji, Chmiel N. (red.). 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003, s. 169-172. 
45J. Łodzińska, Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym, Seminare. Poszukiwania 
Naukowe. 2010, t. 28, s. 159. 
46Tamże, s. s. 159-160. 
47I. Heszen, Psychologia… d. cyt., s. 13. 
48Tamże, s. 208. 
49H. Selye, Stres okiełznany, Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, 1974 wyd. 1. 
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wymagań oraz zdarzenia może więc zostać zaklasyfikowana jako sprzyjająca lub 
będąca wyzwaniem, co budzi nie tylko emocje negatywne, ale także pozytywne. Jak 
podaje Lazarus, okoliczności o stymulującym charakterze skutkują pojawieniem się 
zdrowego stresu, to jest takiego, który daje poczucie spełnienia50. W tym miejscu 
warto także podkreślić, iż subiektywne postrzeganie rzeczywistości w rozumieniu 
relacyjnym może być nieadekwatne do rzeczywistości. W takiej sytuacji konfrontacja 
skutkuje koniecznością korekty oceny poznawczej. Zmiana taka może mieć 
charakter pozytywny: może skutkować wzrostem wiedzy o sobie i świecie oraz 
stanowić źródło doświadczenia życiowego51. Nie sposób także pominąć 
pozytywnych konsekwencji jakie wynikają z podejmowanych przez jednostkę 
wysiłków skoncentrowanych na poradzeniu sobie ze stresem. Należy zauważyć, iż 
źródła korzyści nie stanowi sytuacja, która może mieć zarówno pozytywny jak  
i negatywny charakter, ale właśnie skuteczne stosowanie strategii radzenia sobie, 
które prowadzą do odczuwania pozytywnych emocji i satysfakcji oraz sprzyjają 
rozwojowi człowieka. Tak rozumiany eustres pozytywnie wpływa na to, jak  
w odpowiedzi na pojawiający się stresor działa jednostka. Związku upatruje się  
w procesach zachodzących w organizmie - przygotowuje on człowieka do 
odpowiedzi na pojawiające się przeciwności oraz korzystnie wpływa na jego 
motywację52. Korzystną rolę stresorów opisywał także A. Antonowski, który 
dostrzegał mobilizujący charakter sytuacji stresowej, i postulował, iż korzystnie 
wpływa ona na rozwój jednostki. Zjawisko stresu może wywierać pozytywny wpływ 
na jednostkę, sprzyjać jej rozwojowi i stymulować wzrost53.  

Należy jednak pamiętać, iż, jak podaje J. Terelak, odczuwanie chronicznego 
napięcia w wyniku pojawiania się licznych lub ciągłych stresorów skutkuje 
konsekwencjami zdrowotnymi, gdyż każdy człowiek może wyczerpać swoje fizyczne 
i psychiczne zasoby54. O możliwych konsekwencjach takiego stanu rzeczy 
wspomina wcześniejsza część niniejszego opracowania. 

 
Możliwości, środki zaradcze i programy  
Pobudkę do ograniczenia wpływu stresu na aktywność zawodową mogą 

stanowić konsekwencje jednostkowe, dotyczące zdrowia, funkcjonowania 
psychicznego oraz relacji społecznych. Z poziomu organizacji zaś motywujące do 
podjęcia przeciwdziałań są koszty, które zjawisko stresu generuje55.  

Literatura zawiera liczne propozycje programów, których wdrożenie pozwala na 
zarządzanie stresem. Najpopularniejszym wśród nich podziałem jest klasyfikacja ze 
względu na zakres oddziaływania, to jest, wskazuje się na te, które przeznaczone 
są do wdrażania na poziomie organizacji oraz takie, którym bezpośrednim celem 

                                                           
50R. Lazarus, S. Folkman, Stress… dz. cyt. 
51I. Heszen, Psychologia… dz. cyt., s. 309-310. 
52N. Ogińska-Bulik, Czy doświadczanie stresu może służyć zdrowiu?, Polskie Forum Psychologiczne. 
Bydgoszcz, 2009, tom 14, numer 1. 
53A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja 
IPN. Warszawa, 1995. 
54J. Terelak, Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 2007, s. 283. 
55R. Cieślak, A. Łuszczyńska-Cieślak, Zarządzenia stresem w pracy. Promocja zdrowia, „Nauki 
Społeczne i Medycyna”. 2000, no. 21. 



246 

 

oddziaływania pozostaje osoba pracownika56. Można także spotkać się z kategorią 
obejmującą interwencje mieszczące się na styku organizacyjnych i jednostkowych, 
które ukierunkowane są na obniżenie poziomu stresu w konkretnych sytuacjach 
zawodowych.  

Na poziomie organizacyjnym programy obejmują reorganizację sytuacji lub 
warunków zawodowych tak, by usunąć stresor, a tym samym złagodzić napięcie, 
jakie odczuwa pracownik. Do takich metod zalicza się między innymi właściwe 
planowanie i kontrolę czasu spędzanego w pracy, edukację kadry zarządzającej, 
działania w obszarze planowania karier (takich jak rozwój zawodowy, awanse, 
selekcje), działania na rzecz realistycznego postrzegania stanowiska i obowiązków 
przez pracownika, zarządzanie decyzjami i konfliktami, rozwój osób zatrudnionych 
oraz samej organizacji, a także przeprowadzanie korzystnych zmian w środowisku 
pracy.  

Do programów, których bezpośrednim podmiotem pozostaje pracownik,  
a które odnoszą się do problemów ze stresem w środowisku zawodowym zalicza się 
obserwację pracownika, jego wydajności i poziomu stresu, szkolenia z obszaru 
zarządzania czasem, delegowania obowiązków, kursy umiejętności interperso-
nalnych57. Coraz częściej wspomina się także o umiejętności godzenia ze sobą 
różnych obszarów życia i utrzymywania ich w równowadze. należy podkreślić ten 
fakt, gdyż, jak wskazuje literatura zachowanie równowagi między życiem a pracą 
(work-life-balance) koreluje pozytywnie z jakością życia58. 

Programy skierowane na działanie w obrębie jednostkowym zdają się 
najliczniejsze w grupie stosowanych interwencji. Przyczyny upatruje się m. in.  
w niższych kosztach wdrażania, łatwości i szybkości oceny efektów oraz 
zapotrzebowaniu pracowników, a także korzyściach, jakie odnoszą oni także poza 
środowiskiem pracy59. 

Do tej kategorii zaliczyć możemy autoobserwację i edukację pracowników, 
które sprzyjają poszerzeniu świadomości i wiedzy na temat zjawiska stresu 
zawodowego, a także promocję zdrowego stylu życia, m. in. wystarczającej ilości 
odpoczynku. Szczególnie istotną rolę odgrywają także treningi relaksacyjne, które 
stanowią podstawę wielu programów służących radzeniu sobie z szeroko pojętym 
stresem. Nie mniej popularne są także techniki poznawczo-behawioralne, które 
opierają się na założeniu, iż to myśli (ocena poznawcza) są przyczyna pojawienia 
się reakcji emocjonalnej. Reakcja ta ma zaś zasadniczy wpływ na podejmowane 
przez jednostkę działania. W celu zmiany owych działań czy zachowań należy więc 
zmienić element poznawczy. Efekt można uzyskać stosując ponowną ocenę 
poznawczą sytuacji, która wywołała w pracowniku reakcję stresu. Wykorzystać 
można także zmianę sposobu postrzegania i myślenia o sytuacji, lub 
restrukturyzację - zamianę niekorzystnych przekonań na takie, które będą pomocne. 

                                                           
56R. A. Graveling, i in., A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the 
Workplace, Draft Report, 2008, za: D. Molek-Winiarska, Skutki stresu zawodowego, (w:) Dysfunkcje  
i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego. Łódź, 2011, t. 4. 
57Chmiel N., Stres… dz. cyt. s. 193-196. 
58G. Leśniewska, Stres a równowaga życiowa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych. Szczecin, 
2015, nr 40, t. 2. 
59T. Cox, A. Griffiths, E. Rial-Gonzalez, Badania nad stresem związanym z pracą, raport Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2006, s. 113-118. 
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Po takim działaniu stresujące wydarzenie w ocenie pracownika może stać się na 
przykład wyzwaniem60. 

Poza podziałem uwzględniającym obszar działania możemy także wyróżnić 
podział interwencji z uwagi na działania profilaktyczne, polegające na gromadzeniu 
zasobów jeszcze przed wystąpieniem stresora oraz działania skierowane na 
sytuację stresowa, która już nastąpiła61. 

Nie sposób także pominąć istotnej dla radzenia sobie ze stresem roli wsparcia 
społecznego, którego udzielanie przez przełożonych, współpracowników czy 
podwładnych łagodzi doświadczane przez jednostkę napięcie. Wśród form wsparcia 
wymienia się między innymi ilość i jakość relacji w sieci społecznej, przyjazne, 
satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami i przełożonymi, przekonanie  
o możliwości uzyskania wsparcia w formie pomocy i zrozumienia, oraz wsparcie 
realnie przez pracownika otrzymywane62.  
 

Podsumowanie 
Zmienność i postęp, nowe wyzwania technologiczne, konieczność nabywania 

często zróżnicowanych kompetencji oraz rosnące tempo życia wpływają na ludzi na 
nieomal każdym obszarze ich funkcjonowania. Współczesny rynek pracy nie jest 
wyjęty spod wymienionych tendencji i stanowi wyzwanie dla osób podejmujących 
aktywność zawodową. W dobie postępu cywilizacyjnego kwestia stresu 
zawodowego nadal pozostaje aktualna. Zasadna zdaje się więc potrzeba 
popularyzacja teoretycznych wiadomości i praktycznych metod radzenia sobie ze 
stresem, szczególnie, iż doświadczanie napięcia w sytuacji zawodowej skutkuje nie 
tylko stratami na poziomie organizacji, ale przede wszystkim, kosztami zdrowotnymi 
i emocjonalnymi, jakie ponosi pracownik. Z drugiej zaś strony, możliwość 
wykorzystania adaptacyjnej, korzystnej dla człowieka strony stresu wydaje się 
atrakcyjna. Jest to dynamicznie rozwijający się obszar nauki, który z pewnością wart 
jest uwagi badaczy. Wykorzystanie pozytywnego aspektu doświadczanego napięcia 
oraz umiejętności łagodzenia jego skutków zdają się być jedną z ważniejszych 
charakterystyk, jakie może posiadać pracownik. 
 

Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest problematyce stresu zawodowego. Zjawisko stresu 

stanowi aktualny problem wynikający między innymi z przemian cywilizacyjno-
społecznych oraz postępu technologicznego. Konsekwencje takiego stanu rzeczy 
obserwuje się zarówno na poziomie jednostek, jak i na poziomie organizacji. Koszty, 
jakie ponosi pracownik w obszarze funkcjonowania psychicznego i fizycznego oraz 
straty w obrębie wizerunku i finansów w przypadku przedsiębiorstw skłaniają do 
rozważenia możliwości wdrażania dostępnych środków zaradczych.  

Słowa kluczowe: stres zawodowy, stres organizacyjny, konsekwencje stresu, 
zarządzanie stresem w organizacji, zagrożenia zawodowe, radzenie sobie, 
wypalenie zawodowe, stres psychologiczny. 
 

                                                           
60Chmiel N., Stres… dz. cyt., s. 197. 
61M. Kraczla, Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Humanitas, Zarządzanie. 2013, s. 91. 
62Chmiel N., Stres… dz. cyt. s. 190. 
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Summary 
The article focuses on the issue of work-related stress. The phenomenon of 

stress is a current problem resulting from civilizational and social changes and 
technological progress. The consequences of this state of affairs are observed both 
at the individual and organizational level. The expenses incurred by the employee in 
terms of mental and physical functioning as well as losses in terms of the image and 
finances in the case of enterprises lead to consider the opportunity of implementing 
available remedial measures.  

Key words: work-related stress, organizational stress, consequences of stress, 
stress management in the organization, occupational risk, coping, professional 
burnout, psychological stress. 
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Marzena SOBCZAK, Ewa WODZIKOWSKA 
Elbląska Uczelnia Humanistyczna 
 

MOTYWY WYBORU STUDIÓW PRZEZ ADEPTÓW KIERUNKU 
PIELĘGNIARSTWA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW 

 
 

Wstęp 
W artykule zamieszczonym w czasopiśmie Rynek Zdrowia z dnia 6 czerwca 

2017 roku, widnieje zdjęcie demonstrujących pielęgniarek trzymających płótno  
z napisem: „Jest nas coraz mniej. Pacjent w niebezpieczeństwie”.1 Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że w związku z podwyższającą się średnią wieku 
pielęgniarek w Polsce i obniżoną granicą wieku emerytalnego zbliża się moment,  
w którym niedobory kadrowe mogą sprowadzić realne zagrożenie dla polskich 
pacjentów.  

Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje, że na przestrzeni lat 
2016 – 2030 narastać będą następujące problemy: 

 systematycznie zwiększać będzie się liczba zarejestrowanych pielęgniarek 
i położnych posiadających uprawnienia emerytalne,  

 zwiększeniu ulegnie średni wiek pielęgniarek i położnych pracujących 
w systemie ochrony zdrowia,  

  nastąpi brak prostej zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek  
i położnych spowodowany drastyczną różnicą,  

 zmniejszeniu ulegnie wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 
mieszkańców2. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła  
w 2016 roku zestawienie przedstawiające średnią liczby pielęgniarek przypadającą 
na 1000 mieszkańców w wybranych krajach. Polska uplasowała się na ostatnim 
miejscu ze wskaźnikiem 5,24, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii wynosił on 8,19, 
a w Niemczech 13,14. W obliczu tych niekorzystnych trendów, rząd podejmuje 
działania prowadzące do pozyskania młodych ludzi na studia pielęgniarskie. Każdy 
adept na kierunku pielęgniarstwo jest pożądany.  

Pielęgniarstwo jednak nie przestaje być zawodem, w którym niezwykle istotne 
są oprócz koniecznych kwalifikacji właściwe kompetencje społeczne i osobiste 
zaangażowanie na rzecz wartości nadrzędnych, będących nawet poza sferą 
materialną. Obuchowski zalicza pielęgniarstwo do zawodów „sensotwórczych”3, 
związanych z posłannictwem i służebnością dla osób, które gotowe są godzić swój 
sens życia z istotą zawodu. Wykonywanie bowiem zawodu wbrew sobie, może być 
przyczyną stresu i wypalenia zawodowego. Everly pisze o stawaniu się smutnym, 
gdy „człowiek nie spełnia akceptowanych przez siebie samego powinności  
i oczekiwań ze strony innych ludzi” 4.  

                                                           
1http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/W-2017-roku-znacznie-spadnie-liczba-pielegniarek,-
173490,14.html, (pobrano 17.10.2018). 
2Por. :http://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_druk_2017.pdf, pobrano 17.10.2018. 
3Obuchowski K. Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Zysk i S-ka, Poznań, 1995. 
4Everly G.S. Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia. PWN, Warszawa 1992. 
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Jak zatem można ustrzec młodych ludzi przed nieprawidłowym wyborem i jak 
przygotować ich do pełnienia obowiązków tej niełatwej profesji? Może sposobem 
ułatwiającym wzbogacanie treści kształcenia studentów pielęgniarstwa  
i kształtowania ich kompetencji społecznych, będzie poznanie motywów podjęcia 
studiów? Może sposób tkwi także w ich dotychczasowej edukacji? 

 
Cel pracy 
Celem prezentowanej pracy było poznanie motywów podejmowania studiów na 

kierunku pielęgniarstwo. 
 
Materiał i metody 
Badaniem objęto 86 studentów kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia  

w pierwszym dniu roku akademickiego 2018/2019 w Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej. 

Do badań zastosowano kwestionariusz ankiety zawierający 5 pozycji 
dotyczących wieku, płci, dotychczasowego wykształcenia, ewentualnego 
doświadczenia zawodowego oraz motywów, które wpłynęły na podjęcie takich,  
a nie innych studiów. 

 
Wyniki 
Strukturę wieku badanych studentów przedstawia rysunek nr 1. Wśród 

studentów były zarówno osoby w wieku 20 lat jak i osoby w wieku powyżej 36 lat. 
Wśród badanych 87,2% stanowiły kobiety (rysunek nr 2). Osoby podejmujące studia 
na kierunku pielęgniarstwo, posiadały zróżnicowany poziom wykształcenia. 
Przeważały osoby z wykształceniem średnim, zarówno ogólnokształcącym jak  
i zawodowym (rysunek nr 3). Dwadzieścia jeden osób spośród 86, ukończyło studia 
licencjackie w innej dziedzinie, a 14 osób ukończyło studia magisterskie. 
 

Rysunek 1. Wiek badanych studentów (n=86) 

 
Żródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 2. Płeć badanych studentów (n=86) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Rysunek 3. Dotychczasowe wykształcenie badanych (n=86) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Pięćdziesiąt pięć osób z grupy badanych studentów podjęło studia 

pielęgniarskie, posiadając już zawód. Trzydzieści jeden osób wykonywało zawód 
medyczny, jak: ratownik medyczny, opiekun medyczny, kosmetolog, asystentka 
stomatologiczna, technik farmacji, technik weterynarii. Dwadzieścia cztery osoby 
posiadały zawód niemedyczny, jak: pedagog, technik transportu, ekonomista, 
handlowiec (rysunek nr 4). 
 
 

75

11

płeć badanych studentów

kobiety mężczyźni

51
21

14

dotychczasowe wykształcenie 
badanych

średnie licencjat magisterskie



254 

 

Rysunek 4. Dotychczasowy zawód studentów (n=86) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Jako motyw podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo (rysunek nr 5) 

najczęściej wskazywano: „chęć pomocy innym ludziom” (59 wskazań), następnie 
„pewność zatrudnienia” (54 wskazania) oraz „świadomą decyzję posiadania 
drugiego zawodu” (45 wskazań).  
Osiem osób wskazało inne motywy. Były to: 

 chęć pracy z ludźmi, 

 poszerzenie kompetencji w innym zawodzie medycznym, 

 zainteresowanie zawodami medycznymi,  

 brak pomysłu na inne studia.  
Na chęć podjęcia pracy za granicą wskazało 7 badanych osób. 
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Rysunek 5. Motywy podjęcia studiów przez badanych studentów 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Legenda: 1 – tradycje rodzinne; 2 – przypadek; 3 – świadoma decyzja posiadania 
drugiego zawodu; 4 – chęć podjęcia pracy za granicą; 5 – chęć pomocy innym 
ludziom; 6 – ciekawość; 7 – pewność zatrudnienia; 8 – możliwość awansu  
w dotychczasowej pracy; 9 – inne. 
 

Dyskusja 
Wśród motywów podejmowania nauki przez studentów na kierunku 

pielęgniarstwo, najczęściej wskazywanym jest, „chęć pomocy innym”. Jest to motyw, 
który dominował wśród wyborów studentów badanych przez Sobczak  
i wsp. w 20145 i w 2016 roku6. Podobna była także częstotliwość wyboru motywów: 
„pewność zatrudnienia”, „świadoma decyzja wyboru drugiego zawodu”  
i „ciekawość”. Chęć pomocy innym, empatia wobec drugiego człowieka oraz 
świadomość wybranego zawodu są podstawą bezpieczeństwa pacjenta, którym  
w każdej chwili może zostać każdy z nas. Chcąc ocenić zadowolenie pacjenta  
z bezpiecznie udzielonych świadczeń, należy wyróżnić obszary które są niezwykle 
ważne oraz istotne dla pacjenta. Zalicza się do nich wskazaną powyżej empatię 
(umiejętność współodczuwania potrzeb pacjenta) oraz: 

- profesjonalizm (opieka pielęgniarska oparta na aktualnej wiedzy oraz 
doświadczeniu), 

                                                           
5Sobczak M., Maksimczyk A., Karasiewicz K., Poziom empatii studentów I roku pielęgniarstwa na 
przykładzie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej (w:) M. Plopa (red.) Człowiek we 
współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna, tom 6, Wydawnictwo 
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej. s.133-150. 
6Sobczak M., Skuzińska A., To idzie młodość. Nowy wizerunek pielęgniarek i pielęgniarzy. Pielęgniarstwo 
XXI wieku Vol.15, No 3(56), 2016. s. 14-16. 
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- szybkość i gotowość reakcji celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
spełnienia oczekiwań pacjenta, 

- niezawodność (rzetelne oraz bezpieczne wykonanie świadczenia zgodnie  
z obowiązującymi zasadami i standardami, 

- wymiar materialny (wygląd danej placówki medycznej – nie tylko wewnętrzny 
ale także wizerunek zewnętrzny)7. 

Aby pacjent był zadowolony ze świadczonej opieki pielęgniarskiej, istnieje pilna 
potrzeba zwiększenia starań dotyczących zachęcenia do podjęcia trudu studiowania 
na kierunku pielęgniarstwo, uatrakcyjnienia wykonywania zawodu oraz stworzenia 
odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy w taki sposób, aby opieka nad 
pacjentem była na coraz wyższym poziomie.  

Dostosowanie opieki do odpowiedniego poziomu, jakiego oczekuje pacjent, 
zależy od obowiązujących standardów. Istotą spełnienia oczekiwań pacjentów  
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego na bezpiecznym poziomie według 
standardu, jest skierowane na wartościowy, pożądany poziom, który bezwzględnie 
będzie dążyć do ideału z zachowaniem osiągalnych możliwości oraz realizmu. 
Standardy stosuje się według przyjętego kryterium struktury, procesu i wyniku8. 

W przypadku gdy pacjentowi zostanie udzielone odpowiedniej jakości 
świadczenie - w tym pielęgniarskie, odczuwa on wówczas satysfakcję oraz 
zadowolenie z uzyskanej porady (np. leczniczej czy edukacyjnej), a przede 
wszystkim ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa9. 

W cytowanych wyżej badaniach z 2016 roku, badano związki między empatią, 
a poszczególnymi motywami wyboru zawodu. Osoby, które jako motyw wyboru 
zawodu wskazywały „chęć pomocy innym”, miały wyższy poziom empatii 
poznawczej, która według Davisa jest rodzajem ciekawości drugiego człowieka, 
spojrzenia na świat jego oczami, zrozumienia, co drugi człowiek czuje10. Studenci, 
którzy wybierali motywy ekonomiczne, wykazywali w cytowanym badaniu niższy 
poziom empatii poznawczej. Grupa badana w prezentowanym artykule wskazywała 
z bardzo podobną częstotliwością motyw emocjonalny – „chęć pomocy innym 
ludziom”, jak i „pewność zatrudnienia”. W takim układzie, kształtowanie u nich 
pożądanych w zawodzie kompetencji społecznych, może stanowić wyzwanie. Może 
także wskazywać na poszukiwanie stabilności, która daje szanse uzewnętrzniania 
wewnętrznej potrzeby realizowania się w zawodzie. 

W toku nauczania na studiach pielęgniarskich, warto więc pielęgnować  
i wzmacniać właściwe postawy oraz empatię. Pozwolić to może na odpowiednią 
opiekę oraz wzrost zrozumienia pacjentów, a co za tym idzie wzmacnianie w nich 
poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. Współcześnie zawód pielęgniarki, jest 
profesją, a także dyscypliną naukową, która jest zorientowana głównie na człowieka 

                                                           
7Kautscha M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Wolters Kluwer Busiess, 
Warszawa 2010, s. 327-329. 
8Piątek A., Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej [w]: Ślusarska B., Zarzycka D., 
Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa, Wyd. Czelej. Lublin 2004, s.406-410. 
9Campbell S., Steiner A., Robison J., Is the quality of care in general medical practice improving? Results 
a longitudinal observational study. Br. J. Gen. Pract. 2003, 53 (489), s. 300-304. 
10Davis M., Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
200. 
10Piątek A., Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej [w]: Ślusarska B., Zarzycka D., 
Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa, Wyd. Czelej. Lublin 2004, s.406-410. 
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z wykorzystaniem jego potencjału: biologicznego, kulturowego oraz duchowego. 
Pacjent znajduje się w centrum działań pielęgniarki. Realizacja zadań zakłada 
profesjonalizm oraz odpowiedzialność w pielęgnowaniu pacjenta, a ponadto to 
pacjent i jego bezpieczeństwo, stanowi cel działania pielęgniarki i jest jego 
podmiotem.  

Takie podejście zakłada profesjonalizm oraz odpowiedzialność  
w towarzyszeniu pacjentowi, a ponadto ukształtowania u niego niezbędnych 
umiejętności niezbędnych do podjęcia samokontroli, samoopieki i samo-
obserwacji11. Pielęgniarka (pielęgniarz) w trakcie studiów, zdobywa wiedzę  
w zakresie funkcji zawodowych. Przykładem jest m.in. edukacja pacjenta  
w zakresie radzenia sobie z jednostką chorobową. Edukacja zdrowotna jest 
potrzebna, aby wyposażyć pacjenta w odpowiednią wiedzę oraz umiejętności 
potrzebne do samoopieki, samokontroli i samopielęgnacji. Pielęgniarki 
(pielęgniarze), realizują te działania, wspomagając pacjenta poprzez funkcje 
edukacyjne i wychowawcze. Efektywność tych funkcji zostaje zrealizowana poprzez 
zdobycie jak największej wiedzy o pacjencie12. 

Zgodnie z raportem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w okresie od 
01.05.2004 do 31.12.2016 roku, wydano osobom z tytułem licencjata pielęgniarstwa 
4 642 zaświadczenia na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii 
Europejskiej13. Wydanie takich zaświadczeń nie jest równoznaczne z opuszczeniem 
kraju po uzyskaniu dyplomu, ale informuje o istnieniu takiej możliwości. Często 
można usłyszeć o masowych wyjazdach absolwentów do pracy za granicę. W roku 
2016 wydano 462 zaświadczenia. Dla porównania w 2015 roku wydano 721 
zaświadczeń, co było największą liczbą na przestrzeni omawianego okresu. 
Spośród 86 badanych studentów, tylko 7 osób deklarowała chęć podjęcia pracy za 
granicą. Stanowi to 8,1% badanych. 

Na podstawie informacji zawartych w branżowym czasopiśmie Rynek Zdrowia 
z października bieżącego roku, wynika że średni wiek pielęgniarek  
w Polsce wynosi 55 lat. Na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie, ale systematycznie 
wzrasta liczba osób chcących pracować w zawodzie. Minister Zdrowia Łukasz 
Szumowski, przekazał informację, że w systemie jest ok. 10 000 więcej pielęgniarek 
niż było w roku 2016. Nadal ok 30% pielęgniarek i położnych po skończeniu studiów 
nie pracuje w swoim zawodzie. Rząd podejmuje działania, które maja zachęcić 
młode osoby do podjęcia studiów pielęgniarskich oraz zmotywować absolwentów do 
podjęcia pracy zawodowej. Zostały przyznane stypendia w wysokości 800 złotych 
na ostatnich 2 latach studiów oraz 1 tysiąc złotych, w ciągu pierwszych dwóch lata 
od podjęcia pracy. Mamy nadzieję, że te działania wpłyną korzystnie na podjęcie 
pozytywnych decyzji oraz wejście do systemu coraz większej liczby pielęgniarek  
i położnych14. Ogłoszono również konkurs skierowany do uczelni kształcących na 
kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Dofinansowanie uzyskały projekty, które 
wdrażają programy rozwojowe ukierunkowane na zwiększenie liczby absolwentów, 
oraz zakładają program wsparcia absolwenta.  Program ten zakłada pomoc  

                                                           
11Dobińska Ż.: Opieka pielęgniarska – wybrane zagadnienia teoretyczne. Polski Przegląd Nauk  
o Zdrowiu 2014, nr 1 (38), s. 63. 
12Mianowana V., Oczekiwania pacjenta a efekty edukacji zdrowotnej [w]: „Pielęgniarka i Położna” 2002 
nr 2, s.5 
13http://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_druk_2017.pdf (pobrano 17.10.2018). 
14http://www.rynekzdrowia.pl: (pobrano 22.10.18). 
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w znalezieniu zatrudnienia w podmiotach leczniczych; pomoc w znalezieniu  
i odbywaniu cyklu zawodowych szkoleń medycznych; możliwość otrzymania 
dwuletniego stypendium w wysokości max. 1 000 zł brutto miesięcznie, pod 
warunkiem podjęcia pracy na etat w podmiocie leczniczym i udział w kursach. 
Dodatkowe wsparcie finansowe otrzymać mają także doświadczone pielęgniarki, 
które będą mentorami dla osób dopiero wchodzących do zawodu. 

Grupą docelową dla której dedykowano działania Rządu, są studenci 
pielęgniarstwa i/lub położnictwa, absolwenci pielęgniarstwa i/lub położnictwa oraz 
uczelnie kształcące pielęgniarki i/lub położne15. 
 

Wnioski 
1. Badani studenci stanowią zróżnicowaną grupę pod względem wieku.  
2. W grupie badanych dominują kobiety. 
3. Osoby podejmujące studia na kierunku pielęgniarstwo w 64% posiadają już 

zawód. 
4. Najczęściej wskazywanym powodem podejmowania studiów na kierunku 

pielęgniarstwo wśród badanych studentów, jest „chęć niesienia pomocy”  
i „pewność zatrudnienia” 

 
Streszczenie 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że brak kadry pielęgniarsko 

– położniczej może wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego 
pacjentów. Niedobory kadrowe mogą tym samym, spowodować realne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego konieczne staje się podejmowanie działań 
zachęcających do studiowania na kierunku pielęgniarstwo. W prezentowanej pracy, 
autorki podjęły próbę poznania motywów podejmowania studiów na kierunku 
pielęgniarstwo. Badaniem objęto 86 osób studiujących na kierunku pielęgniarstwo 
(studia pierwszego stopnia) w pierwszym dniu roku akademickiego 2018/2019  
w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.  

Do badań zastosowano kwestionariusz ankiety, który zawierał 5 pozycji 
dotyczących wieku, płci, dotychczasowego wykształcenia, ewentualnego 
doświadczenia zawodowego oraz motywów, które wpłynęły na podjęcie takich  
a nie innych studiów. Na uwagę zasługuje fakt, że jako motyw podjęcia nauki na 
kierunku pielęgniarstwo, najczęściej wskazywano „chęć pomocy innym ludziom”, co 
świadczy o tym, że na studia nie trafiają osoby przypadkowe. Tylko 7 osób spośród 
badanych wskazało na chęć pracy za granicą po uzyskaniu dyplomu. Studia podjęły 
również osoby posiadające już inny zawód (64%), a podjęcie przez nie studiów na 
kierunku pielęgniarstwo było związane z pewnością zatrudnienia po ich ukończeniu. 

Słowa kluczowe: pacjent, wybór studiów, bezpieczeństwo, opieka  
 
Summary 
The Supreme Board of Nurses and Midwives alarms that the lack of nursing 

andmidwifery personnel may have an impact on the patients' health risks. Staff 
shortages cantherefore be a real threat to patients. Therefore, it is necessary to 
undertake activitiesencouraging nursing learning. In the presented work, the authors 
tried to learn the motives ofstudying nursing. The study involved 86 people educating 

                                                           
15https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia, (pobrano 23.10.18). 
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themselves in nursing (first degreestudies) on the first day of the academic year 
2018/2019 at the Faculty of Humanities and 
Economics in Elbląg. 

The study used a questionnaire which contained 5 items related to age, 
gender,previous education, possible work experience and motives that influenced 
starting suchstudies and not others. Noteworthy is the fact that as a motivation for 
studying in the field ofnursing the most frequently indicated was the "willingness to 
help other people", which proves that there are no accidental people to study 
nursing. Only 7 people among the respondents indicated the willingness to work 
abroad after graduation. The studies were also undertaken by people who already 
had a different profession (64%), and taking up studies in the field of nursing was 
associated with employment security after their completion. 

Key words: patient, choice of studies, security, care 
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EDUKACYJNA ROLA PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W PROCESIE 
ADAPTACJI PACJENTÓW Z WYŁONIONĄ STOMIĄ DO ŻYCIA 

W ZMIENIONYCH WARUNKACH– PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 
 

Wstęp 
Stomia polega na chirurgicznym połączeniu ściany brzucha ze światłem 

wewnętrznych narządów takich jak jelito, pęcherz, czy też nerka. Doniesienia 
literaturowe wskazują, że historia wyłaniania stomii sięga czasów biblijnych. 
Z zapisów z XVIII wieku wynika, że już wtedy świadomie kwalifikowano pacjentów 
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do zabiegu wyłonienia stomii jelitowej.1 Dane statystyczne dowodzą, iż w roku 2012, 
aż 41 647 pacjentów w Polsce, korzystało z refundacji sprzętu stomijnego. 
Szczególnie niepokojącym jest fakt, że z roku na rok liczba chorych, u których 
zachodzi konieczność wyłonienia czasowej lub stałej stomii wzrasta. Istnieje wiele 
jednostek chorobowych, w przebiegu leczenia których konieczne jest wytworzenie 
stomii. Wśród najczęstszych wymienia się raka jelita grubego, raka pęcherza 
moczowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego –
Crohna, nietrzymanie kału, wady wrodzone. Zdarza się, że zachodzi konieczność 
wyłonienia stomii w konsekwencji doznanego urazu czy perforacji jelit.2 Wśród tak 
wielu powodów wyłonienia stomii, niezwykle ważne jest stałe udoskonalanie 
procedur medycznych związanych z technikami chirurgicznymi, modelem opieki nad 
pacjentem stomijnym oraz edukacją w zakresie samopielęgnacji. Ważny aspekt 
stanowią badania naukowe zmierzające do uaktualniania procedur medycznych.3 

Stomie można podzielić ze względu na czas ich założenia na stałe lub czasowe. 
Kolejnym podziałem jest podział ze względu na cel założenia na stomie 
odbarczające i odżywcze. Ze względu na miejsce wykonania wyróżnia się urostomię 
(układ moczowo-płciowy), ileostomię (na jelicie cienkim), kolostomię (na jelicie 
grubym). Tę ostatnią można podzielić również na coecostomię (na kątnicy), 
transversostomię (na poprzecznicy), sigmostomię (na esicy). Ze względu na 
ukształtowanie stomii rozróżnia się stomię jednolufową i dwulufową.4 Każda stomia 
wymaga używania nieco innych akcesoriów stomijnych.5 

Konieczność wyłonienia stomii jelitowej jest dla wielu pacjentów przeżyciem 
traumatycznym, które oprócz problemów fizycznych generuje znaczne obciążenie 
psychospołeczne. Wielu chorych wspomina decyzję o wyłonieniu stomii jako jedną 
z najtrudniejszych w życiu. Liczne doniesienia literaturowe donoszą o znaczeniu 
wsparcia społecznego w procesie adaptacji do zmienionych warunków fizycznych.6 
Zdaniem Sęk H. wsparcie społeczne jest rodzajem interakcji, w czasie której 
dochodzi do obustronnej wymiany myśli, emocji, dóbr oraz informacji.7 Funkcję 
wsparcia społecznego oprócz osób z najbliższego otoczenia pacjenta często pełnią 
grupy samopomocowe, zrzeszające osoby zmagające się z podobnymi 
trudnościami. Zbliżone problemy pozytywnie wpływają na jedność stowarzyszenia, 
tworząc środowisko wzajemnego zrozumienia i wsparcia. W Polsce najbardziej 
znanymi grupami samopomocowymi są Kluby Amazonek tworzone przez kobiety 
zmagające się z rakiem piersi oraz Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko 

                                                           
1K. Cierzniakowska, M. Szewczyk, Z. Banaszkiewicz, A. Jawień. Profesjonalna opieka nad osobą ze 
stomią w Polsce, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2010, nr 2, s. 35-39. 
2J. Burch, Resuming a normal life: holistic care of the person with an ostomy. British Journal of Community 
Nursing. 2015, nr 16(8). 
3K. Cierzniakowska, M. Szewczyk, Z. Banaszkiewicz, A. Jawień. Profesjonalna opieka… dz. cyt. 
4W. Szczęsny, M. Siewkowska, S. Dąbrowiecki, J. Szmytkowski, Stomia jelitowa – podział i powikłania, 
Problemy Pielęgniarstwa. 2013, nr 21 (2), s. 260–265. 
5J. Burch, Resuming a normal… dz. cyt.  
6P. Błaszczyński, R. Turek, Lepsze życie po traumie: stowarzyszenie stomijne jako środowisko rozwoju 
potraumatycznego pacjentów ze stomią jelitową. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2013, nr 13 (3),  
s. 164–173. 
7H. Sęk, Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia (w): Z. Juczyński, 
N. Ogińska-Bulik (red.): Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2003. 
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zrzeszające chorych z wyłonioną stomią jelitową. Działalność tych grup skupia się 
głównie na edukacji w okresie pooperacyjnym, pomocy w doborze odpowiedniego 
sprzętu, refundacji, wspólnym spędzaniu czasu oraz wsparciu psychicznym.8 

W opinii Bączyk i wsp. konieczność wyłonienia stomii prowadzi do obniżenia 
jakości życia w wielu wymiarach funkcjonowania dla pacjenta i jego najbliższych. 
Zdaniem autorów rolą personelu medycznego w opiece nad chorym z wyłonioną 
stomią jest dążenie do osiągnięcia przez pacjenta pełnej akceptacji nowego obrazu 
własnego ciała oraz edukacja na temat samoopieki i samopielęgnacji w środowisku 
domowym.9 Jednym z nadrzędnych celów w procesie pielęgnowania jest 
rozpoznanie deficytów w samoopiece oraz wczesne wdrożenie wielokierunkowych 
działań mających na celu usprawnienie procesu zdrowienia.10 Opinię tę potwierdza 
Glińska i wsp., którzy również uważają, że pacjent opuszczający szpital, powinien 
być w pełni samodzielny w obsłudze stomii.11 Samodzielność ta powinna być podana 
ocenie jeszcze w czasie hospitalizacji.12 Istnieją doniesienia naukowe wskazujące 
na konieczność objęcia szczególną troską przez cały zespół terapeutyczny 
pacjentów ze złym czynnikiem rokowniczym, problemami natury psychicznej, 
powikłaniami skórnymi oraz z negatywnym stosunkiem do leczenia.13,14 
 

Cel 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie problemów towarzyszących 

pacjentom z wyłonioną stomią oraz zadań podejmowanych przez personel 
pielęgniarski w procesie adaptacji pacjenta do funkcjonowania w codziennym życiu. 
 

Materiał i metody 
Badanie przeprowadzono posługując się metodą analizy piśmiennictwa. 

Dokonano przeglądu dostępnych publikacji zamieszczonych w internetowych, 
medycznych bazach danych. 

 
Wyniki 
Jak już wcześniej wspomniano, konieczność wyłonienia stomii jest 

niejednokrotnie nieodłączną procedurą chirurgicznego leczenia chorób jelita 
grubego oraz nierzadko układu moczowo-płciowego, w szczególności będących 
konsekwencją przebiegu procesu nowotworowego. Niestety w wyniku wytworzenia 
stomii dochodzi do znaczących zmian zachodzących w sferze emocjonalnej, 

                                                           
8P. Błaszczyński, R. Turek, Lepsze życie po traumie… dz. cyt.  
9G. Bączyk, A. Głowacka, K. Kozłowska, Niewiadomska, Ocena stopnia samodzielności chorych  
z przetoką jelitową. Pielęgniarstwo Polskie. 2016, nr 3 (61) 
10K. Cierzniakowska, M. Szewczyk, Z. Banaszkiewicz, A. Jawień. Profesjonalna opieka… dz. cyt. 
11J. Glińska, A. Hebda, A. Dziki, Impact of nursing care on the quality of life of patients with an enteric 
stoma. Proktologia. 2005; nr 6(3), s. 232–242. 
12G. Bączyk, A. Głowacka, K. Kozłowska, Niewiadomska, Ocena stopnia… dz. cyt.  
13Tamże.  
14U. Sobczak. Edukacja pacjenta (w:) T. Banasiewicz (red.). Stomia. Termedia Poznań 2014. s. 43–46. 
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fizycznej i społecznej chorego, co niekorzystnie wpływa na jakość życia 
uwarunkowaną stanem zdrowia pacjenta po zabiegu operacyjnym.15 16 17 
Niewątpliwie w wyniku podjęcia przez chorego próby radzenia sobie z ciężką 
i okaleczającą chorobą, w zależności od indywidualnych umiejętności adaptacji 
i przystosowania do choroby, w niejednym przypadku prowadzi to do okazywania 
wielu reakcji emocjonalnych wyrażonych złością, wrogością, agresją, czy też 
manifestujących się podwyższonym lękiem i depresją.  

Wytworzenie stomii jelitowej niejednokrotnie staje się negatywnym 
wydarzeniem życiowym dla pacjentów. Dochodzi wówczas do wypracowania przez 
chorego przekonania o pogorszeniu wizerunku własnego ciała, poczucia niepokoju 
i zażenowania będących konsekwencją zachodzących zmian w funkcjonowaniu 
fizjologicznym i społecznym chorego. Wielu z nich w wyniku utraty podstawowych 
funkcji organizmu, w tym prawidłowego procesu wydalania oraz trudności 
związanych z aktywnością seksualną, ogranicza bądź wycofuje się z życia 
rodzinnego i towarzyskiego. Często nowa sytuacja życiowa skutkuje rezygnacją 
z codziennych aktywności, w tym odbywania podróży, czy też zmusza do podjęcia 
decyzji o rezygnacji z pracy zawodowej lub zmiany profilu zawodowego. 
Wśród przyczyn zaistniałych zdarzeń wskazuje się na brak poczucia 
bezpieczeństwa społecznego, brak pewności siebie, a także obawę o prawidłowe 
utrzymanie worka stomijnego.18,19,20,21,22,23 

Oprócz zmienionego obrazu własnego ciała, przeszkodę w prawidłowym 
funkcjonowaniu pacjenta stomijnego, stanowią powstałe powikłania pozabiegowe.  
U większości pacjentów dotyczą one zmian skórnych wokół stomii. 
Wśród najczęściej występujących dolegliwości chorzy skarżą się na podrażnienia 
i zapalenia skóry oraz towarzyszący ból. Powikłania te są konsekwencją 
niewłaściwej pielęgnacji i zaopatrywania przetoki wynikającej w znacznym stopniu  
z braku wiedzy i umiejętności. Dobór sprzętu stomijnego powinien być 
przeprowadzony przy udziale personelu pielęgniarskiego i dopasowany oddzielnie  
u każdego chorego w zakresie warunków anatomicznych, jak i zdolności do jego 
obsługi. Prawidłowo dobrany sprzęt stomijny odgrywa istotną rolę w rehabilitacji 
pacjenta po zabiegu oraz w powrocie do podejmowania codziennych czynności  

                                                           
15Y. Altuntas, K. Kement, C. Gezen, H. Eker, H. Aydin, F. Sahin, N. Okkabaz, M. Oncel, The role of group 
education on quality of life in patients with a stoma, European Journal of Cancer Care. 2012, nr 21(6),  
s. 776-81. 
16L. Ross, A. Abild-Nielsen, B. Thomsen, R. Karlsen, E. Boesen, C Johansen, Quality of life of Danish 
colorectal cancer patients with and without a stoma, Support Care Cancer. 2007, nr 15(5), s. 505-13. 
17H. Wu, J. Chau, S. Twinn, Self-efficacy and quality of life among stoma patients in Hong Kong. Cancer 
Nurs. 2007, nr 30(3), s. 186-93 
18Y. Altuntas, K. Kement, C. Gezen, H. Eker, H. Aydin, F. Sahin, N. Okkabaz, M. Oncel, The role of group 
education… dz. cyt. 
19L. Ross, A. Abild-Nielsen, B. Thomsen, R. Karlsen, E. Boesen, C Johansen, Quality of life of Danish… 
dz. cyt.  
20B. Gapińska, M. Tartas, M. Walkiewicz, M. Majkowicz, Poczucie własnej skuteczności a lęk i depresja 
u pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej, Współczesna Onkologia. 2008, nr 12(2), s. 84-89. 
21R. Trzciński, A. Biskup-Wróblewska, A. Dziki, Emotional problems of stoma patients, Proktologia. 2005, 
nr 6, s. 299-306. 
22M. Biercewicz. Psychologiczne następstwa stomii. Pielęgniarstwo i Położnictwo. 2000, nr 42, s. 23. 
23P. Black. Psychological, sexual and cultural issues for patients with a stoma, British Journal of Nursing. 
2004, nr 12, s. 692-697. 
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w poczuciu bezpieczeństwa i braku dyskomfortu wynikającego z konieczności jego 
posiadania.24 Z kolei plan edukacji pacjenta musi uwzględniać indywidualne czynniki 
demograficzne, których poznanie może przyczynić się do poprawy efektywności 
przekazywanej wiedzy. Badanie przeprowadzone przez Glińską i wsp., w którym 
obserwacji poddano wpływ czynników demograficznych na stopień samopielęgnacji, 
wykazały silą zależność statystyczną między wiekiem a posiadanymi 
umiejętnościami dbania o stomię. Uzyskane wyniki dowiodły, iż czynności 
pielęgnacyjne stomii najlepiej wykonane zostały w grupie osób w wieku 31-40 lat. 
Osoby powyżej 60 roku życia nie potrafiły samodzielnie dbać o stomię. Wśród 
przyczyn pacjenci wskazywali na obawę przed złym wykonywaniem czynności, 
brakiem nabycia takich umiejętności, czy też wystąpieniem dolegliwości bólowych 
przy pielęgnacji stomii.25 W pracy Kózki i wsp. zaznaczono, iż najbardziej narażoną 
na powikłania grupą są osoby w wieku podeszłym. Osoby w wieku senioralnym 
cechują się niższym stopniem samodzielności, co skutkuje wyższą liczbą problemów 
w pielęgnacji stomii, jak i koniecznością zapewnienia tym osobom pomocy przy 
zaopatrywaniu przetoki.26,27 Wśród innych czynników socjodemograficznych 
mających wpływ na poziom przyswajanej wiedzy, jak i poziom jakości samoopieki, 
wskazano na płeć, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Stwierdzono wyższy 
poziom umiejętności pielęgnacji stomii wśród kobiet oraz u osób z wyższym 
wykształceniem. Ponadto wyniki badania wykazały, iż osoby zamieszkujące tereny 
wiejskie cechują się mniejszymi umiejętnościami w stosunku do respondentów 
mieszkających w mieście, w tym stwierdzono silną korelację między miejscem 
zamieszkania a prawidłowym doborem sprzętu stomijnego.28 

Piaszczyk i wsp. zaobserwowali, iż wśród najczęściej zgłaszanych problemów 
towarzyszących pacjentom przy samopielęgnacji stomii, wskazywano głównie na 
trudności z przyklejaniem i doklejaniem płytki stomijnej, umyciem skóry wokół stomii 
oraz wycięciem otworu w płytce.29 Jak wskazuje literatura, najwyższy odsetek 
powikłań skórnych (63%) ma miejsce w pierwszych trzech miesiącach od 
wytworzenia stomii. Świadczą o tym wyniki badań uzyskanych przez Salvadalena 
i wsp.30 Z kolei zespół Lindholm dowiódł, iż w ciągu pierwszych 6 tygodni od 
założenia stomii, u 45% pacjentów dochodzi do występowania także innych 

                                                           
24K. Pikor, Pielęgnowanie chorego z urostomią, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2008, nr 1, 
s. 21-25. 
25J. Glińska, M. Cerbin, M. Lewandowska, B. Brosowska, Ł. Dziki, A. Dziki, Czynniki demograficzne  
a poziom samopielęgnacji pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej, Problemy Pielęgniarstwa. 2012,  
nr 20(2), s. 137-142. 
26M. Kózka, D. Bazaliński, K. Jakubowski, M. Pudło, Determinanty funkcjonowania psychospołecznego 
osób z przetoką jelitową. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2010, nr 4, s. 123-129. 
27L. Gacek, G. Bączyk, B. Skokowska, A. Bielawska, D. Bernard, M. Pyszczorska, J. Pieścikowska. 
Funkcjonowanie społeczne osób w podeszłym wieku z przetoką jelitową, Pielęgniarstwo Chirurgiczne 
i Angiologiczne. 2012, nr 4, s. 131-137. 
28J. Glińska, M. Cerbin, M. Lewandowska, B. Brosowska, Ł. Dziki, A. Dziki. Czynniki demograficzne  
a poziom samopielęgnacji pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej, Problemy Pielęgniarstwa. 2012,  
nr 20(2), s.137-142. 
29D. Piaszczyk, J. Schabowski. Problemy medyczne i społeczne pacjentów ze stomią należących do POL-
ILKO, Medycyna ogólna i nauki o zdrowiu. 2014, nr 20(4), s. 384-389. 
30G. Salvadalena, The incidence of stoma and peristomal complications during the first 3 months after 
ostomy creation, Journal of Wound Ostomy Continence Nursing. 2013; nr 40(4), s. 400-6. 
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problemów, niekoniecznie związanych ze skórą.31 W literaturze przedmiotu 
konsekwencje wynikające z wyłonienia stomii klasyfikuje się na powikłania wczesne 
oraz powikłania późne. Wśród pierwszorzędowych powikłań najczęściej wymienia 
się obrzęk, niedokrwienie, wciągnięcie, czy też krwawienie ze stomii. Powikłania 
późne związane są z powstawaniem przepukliny okołostomijnej, przetoką, 
wypadaniem stomii, przeciekami moczu z urządzenia stomijnego, a tym samym 
powstawaniem nieprzyjemnego zapachu, nadmierną ilością wydalanych gazów, czy 
też u osób z urostomią infekcje nerek i pęcherza.32,33,34,35,36,37 

Niewątpliwie kluczową rolę w zapobieganiu i eliminowaniu opisanych 
problemów pacjentów stomijnych odgrywa edukacja zdrowotna. Kształcenie 
i wspieranie pacjentów oraz ich rodzin w okresie okołooperacyjnym są niezbędne  
w procesie adaptacji do nowej sytuacji życiowej, w tym przystosowania 
psychicznego do choroby i nabywania umiejętności radzenia sobie z jej 
konsekwencjami. Znaczący udział w zapobieganiu i w przywracaniu równowagi 
emocjonalnej, fizycznej oraz społecznej, przypisuje się działaniom podejmowanym 
przez pielęgniarki stomijne.38 Jak słusznie podkreśla Rankin i wsp. edukacja 
pacjenta jest obowiązkiem pielęgniarskim we wszystkich kulturach oraz rodzajach 
świadczonej opieki zdrowotnej.39,40 Działania te nabierają szczególnego znaczenia 
w przypadku konieczności profesjonalnego przygotowania pacjenta do samodzielnej 
egzystencji i umiejętności sprawowania samoopieki po zabiegu chirurgicznym. 
Przyjęty model holistycznego podejścia do pacjenta wymaga od personelu 
pielęgniarskiego podejmowania działań nie tylko w obszarze wykonywania 
czynności instrumentalnych wynikających z ustalonych standardów postępowania  
w procedurach medycznych, ale także w zakresie rozpoznawania deficytów  
w zakresie samoopieki oraz ich eliminacji. Redukowanie niedoborów powinno 
odbywać się poprzez przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności 
sprawowania samoopieki we wszystkich aspektach życia. Niewątpliwie, 
najcenniejszym źródłem wsparcia i pomocy dla chorego w tym zakresie jest 
wykwalifikowany personel pielęgniarski. Stała współpraca na poziomie pielęgniarka-

                                                           
31E. Lindholm, E. Persson, E. Carlsson, A. Hallén, J. Fingren, BerndtssonI, Ostomy-related complications 
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pacjent oraz doskonalenie umiejętności samo-pielęgnacyjnych mogą przyczynić się 
do uzyskania poprawy jakości życia pacjenta w przyszłości.41  

Prawidłowo przeprowadzona edukacja powinna skutkować uzyskaniem 
zaplanowanych efektów kształcenia. Kózka i wsp. na podstawie opracowania 
własnego wyodrębnili główne cele edukacji pacjenta stomijnego w systemie 
wspierająco-uczącym. Najistotniejsze założenia dotyczyły systematycznego 
przekazywania wiedzy, minimalizacji lęku związanego z trudną sytuacją życiową, 
przeciwdziałania wystąpieniu depresji, izolacji społecznej oraz adaptacji do życia ze 
stomią.42  

Ponadto w literaturze przedmiotu autorzy niejednokrotnie odwołują się do 
ustalonego trzyetapowego modelu opieki nad chorym z wyłonioną stomią. W modelu 
tym sformułowano zadania leczniczo-pielęgnacyjne leżące w gestii personelu 
pielęgniarskiego. Pierwszym etapem jest okres przedooperacyjny, w którym oprócz 
wykonywania czynności związanych z diagnozowaniem oraz z przygotowaniem 
psychofizycznym chorego do operacji, podejmowane są działania zmierzające do 
ustalenia miejsca wyłonienia stomii w oparciu o indywidualne predyspozycje 
pacjenta. Okres śródoperacyjny ma na celu potwierdzenie miejsca wyłonienia stomii, 
przeprowadzenie zabiegu i zaopatrzenia chorego w sprzęt stomijny na stole 
operacyjnym.43,44 Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym następuje etap 
pooperacyjny, w którym dąży się do przygotowania chorego do samoopieki. 
Niewątpliwie, ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa 
pooperacyjnego oraz konieczność kształtowania postaw zmierzających do 
akceptacji nowej sytuacji życiowej, etap ten można uznać za długotrwały  
i szczególnie trudny. Wśród najważniejszych czynności podejmowanych przez 
personel pielęgniarski wymienia się wnikliwą obserwację pozabiegową wraz  
z uwzględnieniem m.in. kontroli podstawowych parametrów życiowych, obserwacji 
rany pooperacyjnej, identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia powikłań 
pooperacyjnych wraz z wdrażaniem profilaktyki, monitoring stanu odżywienia 
chorego, podaż środków farmakologicznych, prowadzenie rehabilitacji fizycznej  
i psychospołecznej, kontrolę stomii, jak i przygotowywanie chorego do samokontroli 
i samoopieki.45,46,47,48 

Skuteczna rola informacyjno-edukacyjna pielęgniarki stomijnej powinna być 
zatem prowadzona w oparciu o specjalistyczną wiedzę z zakresu wykonywania 
podstawowych czynności związanych ze stomią, w tym bez pomocy osób trzecich. 
Zagadnienie to wydaje się być szczególnie istotne, gdyż obejmuje szereg aspektów 
dotyczących higieny urządzenia z uwzględnieniem przeznaczonych do tego 
środków pielęgnacyjnych, omówienia procedury wykonania przetoki oraz sposobu 
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ubiegania się o refundację sprzętu stomijnego. W badaniu przeprowadzonym przez 
Rogowską i wsp. zaobserwowano, iż u 50% respondentów wyłonienie stomii 
skutkowało koniecznością zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, natomiast 48%  
z nich wskazało na trudności w przestrzeganiu zaleconej diety. Dlatego też 
dostarczanie niezbędnej wiedzy w zakresie konieczności stosowania się do zaleceń 
dietetycznych, jak i konsekwencji wynikających z ich lekceważenia w okresie 
pooperacyjnym, stanowi istotny aspekt w programie edukacji pielęgniarskiej. 
Edukacja pacjenta powinna być także zorientowana na powrót do aktywności 
fizycznej, z uwzględnieniem konieczności wykonywania ćwiczeń wzmacniających 
mięśnie brzucha. Rolą pielęgniarki w wymiarze duchowym jest wsparcie na 
poziomie emocjonalnym, które powinno koncentrować się na okazywaniu empatii  
i zrozumienia przy jednoczesnym motywowaniu i zachęcaniu do podejmowania 
działań, dążenia do realizacji planów i marzeń. Dodatkowo wskazuje się na potrzebę 
patronażu i stałego kontaktu z pacjentem celem konsultowania, doradzania  
i udzielania pomocy.49,50,51,52,53 

Niestety, badanie przeprowadzone przez Leyk-Kolańczak i wsp., wykazało, 
iż w opinii pielęgniarek, znaczna część pacjentów wypisywanych do domu posiada 
deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie samoopieki. Ponadto, jak zaznaczają 
autorzy, pacjenci nie mają możliwości dalszej kontynuacji nauki i opieki stomijnej 
w poradniach chirurgicznych. Czas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym jest zbyt 
krótki na przeprowadzenie kompleksowej edukacji.54 Należy tu dodać, iż ze względu 
na wcześniej omawiane cechy socjodemograficzne, pacjenci w różnym tempie mogą 
przyswajać otrzymywane informacje, a przekazywane treści mogą być 
niezrozumiałe dla części z nich. 

W prawidłowo funkcjonującej relacji pacjent – pielęgniarka, należy uwzględnić 
oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego. Wymagania te są ściśle 
skorelowane z odczuwaniem satysfakcji w wyniku otrzymywanych usług 
zdrowotnych świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej. Wyniki badania 
Moczydłowskiej i wsp. dowiodły, iż wśród najczęściej zgłaszanych oczekiwań wobec 
personelu pielęgniarskiego chorzy wyrażali potrzebę wspólnego omawiania 
problemów zdrowotnych oraz naukę postępowania w chorobie. Pacjenci wymagali 
także umiejętności obserwacji, fachowej wiedzy medycznej, staranności 
w wykonywaniu zabiegów przy jednoczesnym poszanowaniu godności i praw. 
Wśród najbardziej pożądanych cech pielęgniarki wskazywano na zaufanie 
i bezinteresowność.55 
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Zakończenie 
Jednym z głównych celów opieki sprawowanej przez zespół terapeutyczny jest 

uświadomienie chorego, że samo posiadanie stomii nie stanowi przeszkód 
w codziennym funkcjonowaniu. Prawidłowo funkcjonująca i dobrze pielęgnowana 
stomia, z czasem staje się dla pacjenta czymś naturalnym. Dopiero brak wiedzy 
i umiejętności znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań związanych 
z przetoką, co staje się przyczyną upośledzenia życia w wielu wymiarach 
funkcjonowania.56 Kluczową rolę odgrywa także edukacja rodziny i opiekunów 
chorego na temat zasad właściwej pielęgnacji stomii.57 Szczególnie ważne jest to  
w przypadku, gdy pacjent cechuje się ograniczoną sprawnością fizyczną lub 
intelektualną.58 Pielęgniarka powinna poinformować najbliższych o funkcjonowaniu 
Stowarzyszenie POL-ILKO oraz możliwości skorzystania z pomocy wolontariuszy, 
którzy najczęściej również sami posiadają stomię. Wolontariusze stanowią 
doskonałe źródło informacji, przekazują praktyczne wskazówki (np. źródła 
refundacji, środki antyzapachowe). Podczas hospitalizacji jednym z aspektów 
edukacji jest przekazanie wiedzy na temat działalności poradni chirurgicznych 
i proktologicznych, w których pacjent w razie potrzeby zawsze może uzyskać 
pomoc. W przypadku osób w podeszłym wieku, ważne jest przekazanie ulotki 
z adresem i numerem telefonu poradni znajdującej się najbliżej miejsca 
zamieszkania chorego. W krajach rozwiniętych standardem opieki stomijnej jest 
wyodrębnienie stanowiska pielęgniarki stomijnej, realizującej zarówno opiekę 
domową jak i ambulatoryjną.59 W naszym kraju stanowisko to nie jest prawnie 
uregulowane. Niestety w Polsce samodzielne poradnie stomijne zostały 
zlikwidowane, co nałożyło na pielęgniarki obowiązek przeprowadzenia 
kompleksowej edukacji w trakcie hospitalizacji.60 Przed wypisem pacjenta do domu, 
należy porozmawiać z rodziną na temat istoty wsparcia społecznego. Badania 
naukowe dowiodły bowiem, że dobra atmosfera, okazanie pełnej akceptacji, 
stopniowe wdrażanie chorego w codzienne obowiązki przyczynia się do 
przyspieszenia procesu zdrowienia oraz zmniejsza izolację społeczną.61 

Niestety dla większości chorych, czas w szpitalu przeznaczony na edukację jest 
niewystarczający. Obserwuje się to zwłaszcza wśród pacjentów starszych.62 
Świadczy to o konieczności intensyfikacji procesu edukacji w trakcie hospitalizacji 
wśród newralgicznych grup pacjentów. Czynnikiem utrudniającym proces edukacji 
jest niedowierzanie we własne siły oraz strach przed dolegliwościami bólowymi. 
Obawa przed bólem spowodowana jest niewiedzą na temat fizjologii zmienionego 
sposobu wypróżniania się. Wzrastający odsetek chorych, u których zachodzi 
konieczność wyłonienia stomii nakłada na personel pielęgniarski sprawowania 

                                                           
56L. Gacek, G. Bączyk, B. Skokowska, A. Bielawska, D. Bernard, M. Pyszczorska, J. Pieścikowska. 
Funkcjonowanie społeczne… dz. cyt. 
57J. Glińska, A. Hebda, A. Dziki, Impact of nursing… dz. cyt. 
58L. Gacek, G. Bączyk, B. Skokowska, A. Bielawska, D. Bernard, M. Pyszczorska, J. Pieścikowska. 
Funkcjonowanie społeczne… dz. cyt. 
59M. Leyk-Kolańczak, J. Książek, R. Piotrkowska. Realizacja opieki stomijnej… dz. cyt.  
60Tamże. 
61D. Bazaliński, B. Barańska, E. Cipora, Stomia jelitowa nie musi być przyczyną niepełnosprawności, 
Medycyna Rodzinna. 2006, nr 3, s. 58-63. 
62M. Kózka, D. Bazaliński, K. Jakubowski, M. Pudło, Determinanty funkcjonowania… dz. cyt. 
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zindywidualizowanej opieki uzależnionej od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, 
czynników socjodemograficznych oraz nastawienia psychicznego. 63 
 

Streszczenie 
Konieczność wyłonienia stomii w opinii wielu pacjentów jest jednym 

z krytycznych wydarzeń życiowych. Nowa sytuacja zdrowotna wymaga 
zaadaptowania się do zmienionych warunków fizjologicznych oraz zaakceptowania 
ograniczeń z tym związanych. Wprowadzony w 2002 roku model opieki nad 
pacjentami z wyłonioną stomią jelitową wyróżnia trzy etapy charakteryzujące się 
innymi procedurami pielęgnacyjno – leczniczymi sprawowanymi przez zespół 
terapeutyczny. W okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym szczególną rolę pełni 
personel pielęgniarski, który zobowiązany jest do intensywnej edukacji pacjenta,  
w zakresie przygotowującym do samoopieki i samopielęgnacji w środowisku 
domowym. Celem niniejszej pracy było przedstawienie problemów towarzyszących 
pacjentom z wyłonioną stomią oraz zadań podejmowanych przez personel 
pielęgniarski w procesie adaptacji pacjenta do funkcjonowania w codziennym życiu. 
Opracowanie sporządzono w oparciu o przegląd piśmiennictwa. 

Słowa kluczowe: stomia, zespół terapeutyczny, holistyczna opieka 
 

Summary  
For many patients, stoma formation is a critical life event. The new 

situationrequires adaptation to changed physiology and accepting one's limitations. 
Created in 2002, the new model of care for patients with stomas distinguishes three 
stages with different nursing and therapeutic approaches. In the pre- and 
postoperative period, nursing staff plays a vital role and are responsible for patient's 
intensive education as well as preparing him or her for later self-care at home. The 
aim of this study was to present problems often encountered by stoma patients as 
well as responsibilities of the nurse in patient's adaptation to everyday life. The article 
is based on a literature review. 

Key words: stoma, therapeutic team, holistic care 
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Barbara KOŁODZIEJ  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Wydział Ekonomiczno-Społeczny  
 
ŚLĄSKIE POSZUKIWANIA RÓWNOWAGI. ZIELEŃ WOJ. ŚLĄSKIEGO NA TLE 

INNYCH WOJEWÓDZTW 
 

Wstęp 
Opisy województwa śląskiego zwykle rozpoczyna się od wskazania na miejsce, 

jakie zajmuje ono w porównaniu z innymi pod względem gęstości zaludnienia, jak 
również na umiejscowiony na terenie województwa Górnośląski Okręg 
Przemysłowy, czyli skupisko zakładów i ośrodków przemysłowych. Obszar GOP 
pokrywa się terytorialnie z konurbacją górnośląską, tzn. z kompleksem miast, 
tworzących aglomerację górnośląską. Na terenie województwa znajdują się też 
mniejsze ośrodki przemysłowe: Rybnicki Okręg Węglowy, Częstochowski Okręg 
Przemysłowy, Bielski Okręg Przemysłowy, Jaworznicko-Chrzanowski Okręg 
Przemysłowy, jednak Śląskie jest najczęściej kojarzone z GOP i z jego krajobrazem, 
z hałdami, kopalnianymi wieżami wyciągowymi i kominami. Obszar ten stanowi 
zaledwie 1,5% obszaru całego województwa śląskiego, ale jest wciąż dominującym 
elementem wizerunkowym dla współczesnego Górnego Śląska1. Nie odbywa się to 
bez świadomych decyzji władz województwa, gdyż uznaje się, że choć Śląskowi nie 
brakuje urokliwych krajobrazów przyrodniczych, to ów krajobraz przemysłowy jest 
dziś unikalny. Jego zalety są coraz częściej doceniane przez architektów, 
urbanistów i działaczy, którzy zabiegają o nowe funkcje dla starej infrastruktury 
przemysłowej. Jednak nie oznacza to, że w regionie wszystko już jest ujęte w spójne 
strategie, i że zagrożenia środowiskowe są już zażegnane. 
 

Rozwój przemysłu i jego konsekwencje 
Górnośląski Okręg Przemysłowy w XX wieku był uznawany nie tylko za 

zagrożony, ale zestawiany wręcz z obszarem klęski ekologicznej, czy jeszcze 
bardziej dosadniej: ekozagłady. Cały jego obszar był dotknięty poważnymi 
zanieczyszczeniami atmosfery, wód i gleby, ale szczególne uwarunkowania 
dotyczyły terenów bezpośrednio eksploatowanych przez przemysł (hałdy 
przemysłowe, wyrobiska, zapadliska itd.). Również i poza Śląskiem środowisko 
bywało traktowane niewłaściwie, a co ciekawe, działalność ta była realizowana mimo 
teoretycznie uznawanej słuszności potrzeby ochrony środowiska. Niekonsekwencja 
ta wynikała z wykładni ówczesnej ochrony środowiska, która miała dotyczyć tylko 
wybranych przestrzeni2, podczas gdy inne (jak właśnie GOP) można było wręcz 
wyłączyć spod jej wpływów.  

Brak dostatecznych starań o środowisko był też umacniany podobnym 
traktowaniem środowiska na terenie innych państw dawnego Bloku Wschodniego, 
jednakże Polska była (obok ZSRR i NRD) państwem o najwyższym stopniu 
zanieczyszczeń. Straty wynikające z zanieczyszczeń środowiska, szacowano na ok. 

                                                           
1K. Dwucet, M. Pukowska-Mitka, Dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska jako element atrakcyjności 
turystycznej regionu, Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne 2007, t. 2, IGiGP UJ, Kraków. 
2Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, O Instytucie – historia, http://www.ietu.katowice.pl-
/O_IETU/ historia.htm, (pobrano 6.06.2016r.). 
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5-10% dochodu narodowego, natomiast inwestycje w zakresie ochrony środowiska 
odpowiadały wówczas 0,3-0,5% dochodu narodowego. Tak mizerne nakłady na 
ochronę (czy też: ratowanie) środowiska, poniekąd tłumaczył brak doświadczeń, 
niewiedza dotycząca skali generowanych zanieczyszczeń i ich wpływu na bliższe  
i dalsze okolice. Natomiast przeszkodą dla ubogacania tej wiedzy były m.in. brak 
sprzętu kontrolno- pomiarowego, gdyż ten był produkowany w państwach bloku 
zachodniego3. Z drugiej strony, ogrom zaniedbań wobec środowiska na terenie 
GOP, okazał się przyczynkiem do poważnego namysłu nad kwestią środowiskową, 
do poszukiwania rozwiązań oraz do diametralnej zmiany postaw wobec środowiska. 
Możliwe, że bez „śląskiego wkładu” w wiedzę na temat katastrof ekologicznych, 
postęp w ochronie środowiska nie byłby na tyle dynamiczny, jak ten dokonany  
w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku.  

Ekozagłada na terenie GOP była przedmiotem zainteresowania badaczy 
całego świata, a Światowa Organizacja Zdrowia i Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju, uznała Śląsk za obszar badawczy projektu „Ochrona 
Środowiska”. Dlatego też w 1972 r. w Katowicach powstało „Centrum Ochrony 
Środowiska”, które miało określić nowe, systemowe rozwiązania dla kompleksowej 
ochrony środowiska terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych na obszarze 
GOP4. Centrum zostało wyposażone w aparaturę pomiarowo-kontrolną, kadrę 
przeszkolono w ośrodkach naukowych państw zachodnich oraz amerykańskich. 
Działalność Centrum dała podwaliny pod rozwój badań naukowych nad 
środowiskiem oraz podejmowanych działań praktycznych – zarządzania 
środowiskiem, jak również planowania działań naprawczych5. W latach 80., na tle 
zmian społeczno-gospodarczych, działania Centrum zostały spowolnione, a w roku 
1992 podjęto decyzję o przekształceniu Centrum w samodzielną jednostkę zwaną 
Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Placówka kontynuowała szeroką 
współpracę z podmiotami zagranicznymi i propagowała ideę rewitalizacji oraz rozwój 
zrównoważony. Koncepcja Instytutu dotycząca ponownego zagospodarowania 
terenów poprzemysłowych, została uznana za jeden z priorytetów województwa – 
ujęto ją w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Za słuszną uznano też inną 
koncepcję, wskazującą na potrzebę wspólnego ujmowania problematyki ochrony 
środowiska z tematyką zdrowia publicznego – partnerem Instytutu był w tym 
zakresie Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. W roku 2001 przyjęto 
Wieloletni Program Rządowy „Środowisko a Zdrowie”, który zakładał wdrożenie 
zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach gospodarki. 
Program ten po raz pierwszy w Polsce zakładał integralne ujmowanie ochrony 
zdrowia, środowiska oraz rozwoju gospodarczego.  

Realizacja ww. i innych zadań, pozwoliła na uzyskanie znaczącej poprawy 
stanu środowiska na terenie woj. śląskiego, a nawet w obszarze GOP. W opisach 
zagrożeń środowiska w obszarze kraju, województwo śląskie nie jest już tym 

                                                           
3B. Żółtowski, K. Kwiatkowski, Zagrożone środowisko, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu 
Technologiczno−Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 12. 
4Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, O Instytucie ..., dz.cyt.  
5Tamże. 
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najgorszym, aczkolwiek nie na tyle, by móc orzekać o całkowicie bezpiecznej 
eksploatacji tego regionu. Monitoring jakości powietrza wykazuje6: 

- tendencje do przekraczania dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego 
PM10  

- ozonu, którego stężenia przekraczają poziomy docelowe i celów 
długoterminowych;  

- przekroczenie stężenia benzopirenu. Dopuszczalna norma to 1ng/m³,  
w województwie śląskim w roku 2014 odnotowano 12,1 ng/m³.  

Niemniej przekroczenie norm jakości powietrza dotyczyło większości regionów. 
Przykładowo, stężenie benzopirenu w województwie dolnośląskim wyniosło 17 
ng/m³, w łódzkim 14,6 ng/m³, małopolskim 15,2 ng/m³, ale pod względem stężenia 
ozonu, w Polsce 87,5% obszaru kraju zalicza się do klasy A, natomiast do klasy  
C zaliczono 2 strefy: dolnośląską i śląską7. A zatem, poszczególne parametry 
wskazują na różne usytuowanie w stosunku do innych województw, ale Śląskie 
również boryka się ze specyficznymi problemami, jak np. oddziaływanie składowisk 
odpadów z wydobycia kopalin. Eksploatacja węgla kamiennego skutkuje 
generowaniem 40 mln ton odpadów rocznie, a tylko na terenie aglomeracji 
górnośląskiej znajduje się łącznie 140 hałd, zajmujących łącznie ponad 3500 ha. 
Poza terenami, na których zlokalizowane są hałdy, problemem są również liczne 
tereny poprzemysłowe, zdewastowane czy zdegradowane. Ich rekultywacja jest po 
części (800ha) zrealizowana, po części realizowana, ale większość to jednak co 
najwyżej wyzwanie inspirujące do poszukiwań nowych rozwiązań8. Problem miał być 
już zażegnany z przyjęciem regulacji prawnych orzekających o zasadzie 
„zanieczyszczający płaci/naprawia szkodę”9 oraz o obowiązkowym, wtórnym 
wykorzystaniu powstałych odpadów10. Jednak przyjęto również szereg innych aktów 
prawnych i rozporządzeń, które zdeformowały wymowę ww. zasady. Wynikały one 
np. z procesów restrukturyzacyjnych, kiedy m.in. gminy przejmowały zdegradowane 
tereny, oddłużając kopalnie bądź też, kiedy wobec likwidacji kopalni, nie 
zabezpieczono środków na rekultywację dawnych składowisk11. Brak dostatecznej 
uwagi dla tej kwestii może też wynikać niejako z wieloletnich praktyk składowania 
odpadów, które zdołały się wpisać w „tradycję regionu” (na terenie Górnego Śląska 
znajdują się nawet hałdy powstałe na początku XX wieku)12.  

                                                           
6Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Stan środowiska w województwach, Śląskie, 
http://www.gios.gov. pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/raport_regionalny/slaskie (pobrano 
12.06.2016r.). 
7Inspekcja Ochrony Środowiska, Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Zbiorczy 
raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad 
określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2015, s.115-116. 
8W.A. Sokół, Przywracanie do użytkowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej. 
Wystąpienie na międzynarodowej konferencji pn. Rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych  
i poprzemysłowych w Polsce i w Niemczech. Perspektywy i wyzwania. Wymiana doświadczeń, Warszawa 
17.06.2009, GIG, http://www.actclean.gig.eu/cscore/files/Sokol_Konf_17.o6_w-a.pdf (pobrano 
15.06.2016r.).  
9Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627). 
10Ustawa z dnia 10 lipca 2008 o odpadach wydobywczych (Dz.U. 2008 nr 138, poz. 865). 
11W.A. Sokół, Przywracanie do użytkowania terenów..., dz.cyt.  
12Z. Korban, Problem odpadów wydobywczych i oddziaływania ich na środowisko, na przykładzie 
zwałowiska nr 5A/W-1 K WK „X”, Górnictwo i Geologia 2011, t.6, s. 110-115. 

http://www.gios.gov/
http://www.actclean.gig.eu/cscore/files/Sokol_Konf_17.o6_w-a.pdf
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Poza trudnościami z realizacją rekultywacji terenów zdegradowanych, 
należałoby nadmienić o dewastowaniu kolejnych gruntów: o ile w roku 2003 
wyliczano, że na terenie województwa jest 5700 ha gruntów wymagających 
rekultywacji; w roku 2010 było to już „tylko” 4372 ha, natomiast w roku 2011 - znów 
4921 ha13, natomiast „w końcu 2013 r. powierzchnia gruntów zdewastowanych  
i zdegradowanych wymagających rekultywacji i zagospodarowania wyniosła 4,8 tys. 
ha (7,7% tych gruntów w kraju) i w porównaniu z 2010 r. wzrosła o 9,3%”14. 

Pod względem udziału terenów przemysłowych (1,74%), Śląskie podtrzymuje 
swój pierwotny prymat, gdyż średnia ogólnopolska to 0,37%. Podobnie wyższy jest 
procentowy udział terenów zdewastowanych i zdegradowanych (0,39%, przy 
średniej Polski 0,20), ale udział terenów zrekultywowanych w obszarze 
województwa jest wyższy niż analogiczny udział w terenie Polski (odpowiednio 
0,009 i 0,006%), a również odnosząc tereny zdewastowane i zdegradowane do 
ogółu terenów przemysłowych, wynik Śląskiego to 22%, podczas gdy dla Polski jest 
to ponad 53%. 

 
Tabela 1. Tereny przemysłowe, zdewastowane i zdegradowane w roku 2014 

Obszar j.m. 

Obszar Tereny 

Ogółem przemysłowe zdewastowane 
oraz 

zdegradowane 

zrekultywowane 

POLSKA  ha 31267967 117124 62774 2171 

 % 100 0,37 0,20 0,006 

Śląskie  ha 1233309 21471 4818 119 

 % 100 1,74 0,39 0,009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, Warunki 
naturalne i ochrona środowiska.  
 

Poza kwestią udziału terenów zdewastowanych i zdegradowanych w obszarze, 
problemem jest stopień ich skażenia i ich oddziaływanie na otoczenie. Poważne 
zagrożenia generują wspomniane już składowiska, zwane hałdami: praktycznie 
ciągle zachodzą w nich procesy chemiczne, a szczególnym przypadkiem są palące 
się hałdy. Wtórny opad pyłów i emisje aerozolowe z tych hałd, powoduje wymierne 
szkody ekologiczne, zaś dla przebywających w ich otoczeniu ludzi - zagrożenia 
zdrowotne15. Samo zagrożenie pożarowe (a wraz z nim zapylenie powietrza), może 
wynikać z ingerencji „w częściowo zrekultywowaną bryłę zwałowiska /.../ 
Nieprawidłowa technologia wybierania materiału odpadowego może powodować 
rozwój zjawisk termicznych prowadzących do pożaru endogenicznego oraz 
nadmiernego zapylenia powietrza”16. Większość śląskich hałd jest zlokalizowana  
w niewielkiej odległości od zabudowań mieszkalnych, toteż wszelkie działania 

                                                           
13Woj. Śląskie, Strategia rozwoju województwa śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”, Katowice 2013, s.10. 
14GUS, Portrety polskich regionów, Warszawa 2015, s. 164. 
15GIG: O eko-zagrożeniach, które drzemią w hałdach, Trybuna Górnicza, http://nettg.pl/news/117774/gig-
o-eko-zagrozeniach-ktore-drzemia-w-haldach (pobrano 5.06.2015r.).  
16L. Domagała, Z.Różański, Bezpieczna technologia eksploatacji zwałowiska odpadów powęglowych, 
Górnictwo i Geologia 2013, t. 8, s. 6. 

http://nettg.pl/news/117774/gig-o-eko-zagrozeniach-ktore-drzemia-w-haldach
http://nettg.pl/news/117774/gig-o-eko-zagrozeniach-ktore-drzemia-w-haldach
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eksploatacyjne podejmowane są zwykle z obawami o kolejne zagrożenia dla ludzi  
i środowiska.  

Tereny wymagające rekultywacji nie wyczerpują zestawu trudności Górnego 
Śląska. Równie dotkliwe są inne konsekwencje związane z wydobyciem kopalin, 
takie jak osiadanie terenu, podtopienia i zalewiska, czy wstrząsy górotworu. 
Zjawiska te deformują powierzchnię, zmieniają jej charakter niszcząc infrastrukturę, 
czy utrudniając eksploatację terenu pod zabudowę. Negatywne oddziaływanie 
dotyczy również środowiska naturalnego: w obszarze eksploatacji górniczej 
dochodzi do zniszczeń drzewostanu bądź do zmian całego ekosystemu.  

Poza ww. problemami, Śląskie jest województwem, w którym nadal zwiększa 
się stopień urbanizacji: jeżeli uznać rok 2004 za wyjściowy, to w roku 2016  
w województwie śląskim grunty zabudowane i zurbanizowane powiększyły się  
o jedną czwartą (tabela 2). W tym samym czasie w Polsce grunty te powiększyły się 
o 15%. Zwiększanie stopnia urbanizacji nie wiąże się ze wzrostem ludności, gdyż 
od lat populacja mieszkańców województwa się zmniejsza. W analizowanym okresie 
ubytek ludności wynosił ok. 2,7%, podczas gdy ludność Polski ogółem wzrosła  
w tym czasie o 0,7%17.  

  
Tabela 2. Grunty zabudowane i zurbanizowane razem 

Rok 2004 2010 2016 Przyrost 2004:2016 

j.m. ha ha ha % 

POLSKA 1458022 1550228 1678238 15 

Śląskie 134 573 145 365 152 609 25,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, Ludność, 
Stan ludności. 
 

Zasoby zieleni woj. śląskiego na tle innych województw 
Dla prezentacji specyfiki województwa, zestawione wyżej uwagi, dotyczące 

trudności województwa śląskiego w zakresie środowiska (szczególnie obszaru 
GOP), jakkolwiek prawdziwe, nie są wystarczające. Istotną cechą Śląskiego jest też 
jego zieleń, co dotyczy całego jego obszaru, a szczególnie samej aglomeracji oraz 
jej obrzeży, tzn. jego lasów, terenów zieleni miejskiej oraz nasadzeń drzew oraz 
krzewów. Jak województwo prezentuje się w tym aspekcie w porównaniu  
z pozostałymi województwami i można opisać tendencje w powiększaniu/ 
umniejszaniu ww. zasobów? Zagadnienia te zostały odniesione do danych 
gromadzonych przez GUS, w Banku Danych Lokalnych, za okres 2004 (pierwszego 
roku członkowstwa w UE) – 2016 (najnowsze dostępne dane). Z uwagi na rozmiar 
niniejszego opracowania, zaprezentowaną zostaną jedynie analizy danych 
wybranych kategorii zieleni. 

W roku 2016 niespełna 32% powierzchni województwa śląskiego stanowiły 
lasy. Zasoby te tworzą rozległe pasma beskidzkie oraz lasy ochronne, szczególnie 
te, zlokalizowane na terenie konurbacji katowickiej, tzw. Leśny Pas Ochronny GOP. 

Koncepcja jego utworzenia (w PRL), które miało okalać miasta aglomeracji, czasem 
je dzielić, czasem zaś „wchodzić” w ich zabudowę, miała przynajmniej  
w części chronić mieszkańców miast śląskich, zaś z drugiej strony – zapewnić im 

                                                           
17Bank Danych Lokalnych, Ludność, Stan ludności. 
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rekreację. Na terenie tego pasma znajdywały się m.in. liczne zakładowe ośrodki 
wypoczynkowo-rekreacyjne. Aktualnie ich działalność już nie jest realizowana  
z takim rozmachem, jak przy patronacie wielkich zakładów, część z nich podupadła, 
jednak lasy ochronne nadal są miejscami wypoczynku, wyciszenia i relaksu dla 
mieszkańców aglomeracji, rozwijana jest również ich funkcja turystyczna18. Również 
zalecenia unijne, dotyczące tworzenia pasm ochronnych wokół miast, przemawiają 
za rozwijaniem tych zasobów, a „utrzymanie funkcji ochronnych lasów oraz ich 
różnorodności biologicznej; jak również zwiększanie powierzchni obszarów leśnych” 
deklaruje też strategia województwa śląskiego19.  

Wobec średniej ogólnopolskiej udziału lasów w obszarze ogółem (29,5%), 
lesistość woj. Śląskiego jest relatywnie wysoka, gdyż tylko 4 województwa cechuje 
wyższy stopień lesistości (Lubuskie - 49,2%; woj. Podkarpackie- ponad 38%, 
Pomorskiego - 36%; Zachodniopomorskie 35,5%)20. W analizowanym okresie 
(2004-2016) w Polsce, zgodnie z krajowymi i unijnymi zaleceniami zwiększano 
udział lasów (tabela 3), omawiane zasoby powiększyły się w sumie o 2,8%. 
Jednakże w najmniejszym stopniu dotyczyło to woj. Śląskiego (o 0,9%).  

 
Tabela 3. Lasy i lesistość w okresie 2008-2014 

obszar 

2004 2016 Zmiana 2004-2016 

lasy lesistość lasy lesistość przyrost 2004=100 

ha % ha % ha % 

POLSKA 8972761 28,7 9230031 29,5 257 270 2,9 

DOLNOŚLĄSKIE 581302 29,1 594968 29,8 13 666 2,4 

KUJAWSKO-POMORSKIE 415153 23,1 421671 23,5 6 518 1,6 

LUBELSKIE 560927 22,3 585746 23,3 24 819 4,4 

LUBUSKIE 681354 48,7 688959 49,3 7 605 1,1 

ŁÓDZKIE 375887 20,6 389370 21,4 13 483 3,6 

MAŁOPOLSKIE 431142 28,4 435489 28,7 4 347 1,0 

MAZOWIECKIE 784342 22,1 828384 23,3 44 042 5,6 

OPOLSKIE 247556 26,3 250542 26,6 2 985 1,2 

PODKARPACKIE 650955 36,5 681164 38,2 30 209 4,6 

PODLASKIE 600181 29,7 621504 30,8 21 323 3,6 

POMORSKIE 655395 35,8 666650 36,4 11 255 1,7 

ŚLĄSKIE 390481 31,7 394033 32,0 3 552 0,9 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 322067 27,5 331645 28,3 9 578 3,0 

WARMIŃSKO-
MAZURSKIE 

722644 29,9 756920 31,3 34 276 4,7 

WIELKOPOLSKIE 758080 25,4 767937 25,8 9 857 1,3 

ZACHODNIOPOMORSKIE 795294 34,7 815048 35,6 19 754 2,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, 
Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo, Powierzchnia lasów.  

                                                           
18W. Kurda, K. Pukowiec, Funkcja turystyczno-rekreacyjna Leśnego Pasa Ochronnego na przykładzie 
Lasów Lublinieckich, Raciborskich i Pszczyńskich, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R.15. Zeszyt 37 / 
4 / 2013, s. 192-187. 
19Woj. Śląskie, Strategia rozwoju województwa śląskiego..., dz. cyt. s. 69.  
20Bank Danych Lokalnych, Bank Danych Lokalnych, Powierzchnia gruntów leśnych. 
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Pod względem udziału lasów ochronnych (tabela 4), w porównaniu z innymi 
województwami, Śląskie w roku 2004 posiadało ich najwięcej (w lasach ogółem: 
4.71%). W roku 2016, z uwagi na zmniejszenie o ponad 28% tych zasobów, 
województwo utraciło swój prymat na rzecz woj. Małopolskiego, zajmuje zatem 
miejsce drugie (tabela 4). W BDL kategoria ta ujmuje jedynie zasoby gminne  
i prywatne21, aczkolwiek i w takim ujęciu pozwala na stwierdzenie, iż lasy ochronne 
mają niewielki, praktycznie marginalny udział w lasach ogółem (średnia 
ogólnopolska w roku 2016 - 0,95%), a mimo to nadal są ograniczane. A zatem, 
status lasów ochronnych, jest postrzegany jako dość niewygodny dla 
właścicieli/podmiotów zarządzających tymi zasobami. Zalecenia unijne, jak  
i postanowienia strategii okazują się bezskuteczne, gdyż ograniczenia tych zasobów 
są powszechne. Wprawdzie niekoniecznie zmiany te oznaczają likwidację zasobu, 
ale rezygnacja ze statusu „las ochronny” implikuje inną politykę podatkową, może 
zaświadczać o zamiarze gospodarczego wykorzystania lasu bądź też jest wstępem 
do rzeczywistej likwidacji zasobu (związanej z planami zabudowy terenu)22. 
 

Tabela 4. Lasy ochronne w zasobach prywatnych i gminnych  

obszar 

2004 2016 Zmiana 2004-2016 

ha 
w lasach 

og. ha 
w lasach 

og. ha 
2004=100 

% % % 

POLSKA 111 147 1,24 87 952 0,95 -23 195 -20,87 

DOLNOŚLĄSKIE 4 354 0,75 1 793 0,30 -2 561 -58,81 

KUJAWSKO-
POMORSKIE 

2 790 0,67 2 898 0,69 108 3,88 

LUBELSKIE 984 0,18 932 0,16 -52 -5,27 

LUBUSKIE 675 0,10 51 0,01 -624 -92,42 

ŁÓDZKIE 1 718 0,46 1 515 0,39 -203 -11,82 

MAŁOPOLSKIE 18 128 4,20 18 044 4,14 -84 -0,47 

MAZOWIECKIE 21 660 2,76 13 968 1,69 -7 692 -35,51 

OPOLSKIE 2 649 1,07 1 089 0,43 -1 560 -58,89 

PODKARPACKIE 15 955 2,45 8 881 1,30 -7 074 -44,34 

PODLASKIE 10 889 1,81 10 611 1,71 -277 -2,55 

POMORSKIE 2 356 0,36 1 914 0,29 -442 -18,75 

ŚLĄSKIE 18 372 4,71 13 148 3,34 -5 225 -28,44 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 158 0,36 1 004 0,30 -155 -13,35 

WARMIŃSKO-
MAZURSKIE 

2 188 0,30 2 637 0,35 449 20,51 

WIELKOPOLSKIE 4 442 0,59 6 753 0,88 2 312 52,04 

ZACHODNIOPOMORSK
IE 

2 830 0,36 2 714 0,33 -115 -4,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, Rolnictwo, 
leśnictwo i łowiectwo, Grunty leśne, Lasy gminne i prywatne. 

 

                                                           
21W BDL nie uwzględnia się danych dotyczących lasów ochronnych w zarządzie Lasów Państwowych. 
Wg informacji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Raport o stanie lasów w Polsce 
2015, s.29), udział lasów ochronnych w roku 2015 wynosił 53,7%.  
22J. Chmielewski, Lasy ochronne. Przyczynek do rozważań nad administracyjno--prawną problematyką 
lasów szczególnie chronionych, Przegląd prawa ochrony środowiska 4/2014, s. 105nn.  
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Zasoby lasów uzupełniają obszary prawnie chronione23. W Polsce ich udział 
stanowi blisko jedną trzecią obszaru (32,5%), w województwie śląskim – nieco 
ponad jedną piątą (22%). W skali krajowej dynamika tych zasobów jest bliska 
wartości 0, niemniej województwo małopolskie w okresie 2004 -2016 utraciło ich 
blisko 6%, zaś najwięcej zyskało woj. Świętokrzyskie (2,7%). Woj. Śląskie określa 
dynamika dodatnia, aczkolwiek niewielka: 0,05%24.  

Kolejną pozycją w zasobach zieleni jest zieleń miejska, której znaczenie rośnie 
wraz ze wzrostem stopnia urbanizacji regionu. Zasoby te można rozpatrywać 
analizując szereg wskaźników, jak np. powierzchnia parków, zieleńców oraz zieleni 
osiedlowej bądź same nasadzenia i ubytki drzew oraz krzewów.  

Zestawienie danych dotyczących powierzchni parków, zieleńców oraz zieleni 
osiedlowej w Polsce (tzw. zieleń urządzona), wykazuje, iż zasoby te mają niewielki 
udział w obszarze ogółem: w roku 2004 było to 0,17%, w roku 2016 0,19%. Niemniej 
wzrost tego odsetka zaświadcza o powolnym progresie i coraz lepszym rozumieniu 
znaczenia tego aspektu rozwoju. Zasoby województwa śląskiego prezentują się 
wyjątkowo, gdyż określa je rekordowy udział w stosunku do obszaru ogółem 
(0,79%), ale z drugiej strony, Śląskie jako jedyne też, w okresie 2004-2016, 
cechowała dynamika ujemna. W sumie omawiane zasoby umniejszono  
o niespełna 200ha (tabela 5).  

 
Tabela 5. Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej w latach 2004-2016,  

w relacji do obszaru ogółem 

obszar 

2004 2016 Zmiana2004-2016 

ha 
w ob. 

ogółem ha 
w ob. 

ogółem ha 
2004= 
100% 

POLSKA 52702,1 0,17 60234,56 0,19 7532,5 14,29 

DOLNOŚLĄSKIE 4941,8 0,25 5942,94 0,30 1001,1 20,26 

KUJAWSKO-POM. 3210,4 0,18 3646,33 0,20 435,9 13,58 

LUBELSKIE 2696,3 0,11 2792,84 0,11 96,5 3,58 

LUBUSKIE 1840,1 0,13 2592,74 0,19 752,6 40,90 

ŁÓDZKIE 3699,2 0,20 3827,03 0,21 127,8 3,46 

MAŁOPOLSKIE 3155,1 0,21 3840,69 0,25 685,6 21,73 

MAZOWIECKIE 6255,2 0,18 6713,72 0,19 458,5 7,33 

OPOLSKIE 1404,3 0,15 1715,62 0,18 311,3 22,17 

PODKARPACKIE 1516,7 0,08 1946,54 0,11 429,8 28,34 

PODLASKIE 1044,4 0,05 1277,36 0,06 233,0 22,31 

POMORSKIE 2745,0 0,15 3688,60 0,20 943,6 34,38 

ŚLĄSKIE 9719,6 0,79 9520,05 0,77 -199,6 -2,05 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1095,3 0,09 1129,51 0,10 34,2 3,12 

WARMIŃSKO-MAZ. 1551,5 0,06 1900,93 0,08 349,4 22,52 

WIELKOPOLSKIE 5304,4 0,18 6306,18 0,21 1001,8 18,89 

                                                           
23Tzn. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody, powierzchnie  
o szczególnych walorach prawnie chronione, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 
stanowiska dokumentacyjne i inne. 
24BDL, Stan i ochrona środowiska, Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, Udział obszarów 
prawnie chronionych w powierzchni ogółem. 
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ZACHODNIOPOM. 2522,8 0,11 3393,48 0,15 870,7 34,51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Stan  
i ochrona środowiska, tereny zieleni. 
 

Kolejnym wskaźnikiem jest liczba drzew i krzewów. Jak dotąd w Polsce nie 
dokonano inwentaryzacji drzew i krzewów, jedyne dane ujmowane w statystykach 
publicznych dotyczą dokonywanych nasadzeń i ubytków, ale i ten wskaźnik pozwala 
na opis pewnych tendencji.  

Zsumowanie liczby nasadzeń i ubytków drzew w okresie 2004-2016,  
a następnie obliczenie bilansu, ujawnia iż 4 województwa cechuje wyższa liczba 
drzew likwidowanych, niż drzew sadzonych. W gronie tym przoduje Śląskie, również 
w przeliczeniu bilansu na 100 ha obszaru (tabela 6), a dla pozostałych 3 województw 
z ujemnym bilansem nasadzeń/ubytków drzew, (mazowieckiego, opolskiego, 
łódzkiego) jest on dużo niższy od wskaźnika woj. Śląskiego. 

Podobnie oceniano nasadzenia/ubytki krzewów, jednak w tym aspekcie 
wszystkie województwa cechuje bilans dodatni. Na terenie woj. śląskiego liczba 
nowych krzewów przewyższa trzykrotnie liczbę krzewów usuwanych. Wprawdzie na 
terenie woj. mazowieckiego dokonuje się więcej nasadzeń, jednak przy odniesieniu 
bilansu do obszaru województw, prymat znów należy do woj. Śląskiego25. 

 
Tabela 6. Nasadzenia/ubytki drzew/krzewów; bilans w okresie 2004-2016  

N-nasadzenia, U – ubytki, B- bilans 

obszar 

drzewa krzewy 

N U B B/100ha N U B B/100ha 

POLSKA 2623545 2313835 309710 0,99 14575792 2902540 11673252 37,33 

DOLNOŚLĄSKIE 207217 191580 15637 0,78 1793370 151021 1642349 82,34 

KUJAWSKO-POM. 277443 186215 91228 5,08 1220069 254362 965707 53,74 

LUBELSKIE 100618 75784 24834 0,99 474673 77760 396913 15,80 

LUBUSKIE 153736 76658 77078 5,51 563696 42675 521021 37,25 

ŁÓDZKIE 147456 149499 -2043 -0,11 661238 104428 556810 30,56 

MAŁOPOLSKIE 124171 121538 2633 0,17 847940 132285 715655 47,14 

MAZOWIECKIE 206476 264629 -58153 -1,64 2609886 315063 2294823 64,54 

OPOLSKIE 63213 68056 -4843 -0,51 225154 34357 190797 20,27 

PODKARPACKIE 79093 53203 25890 1,45 312291 45228 267063 14,97 

PODLASKIE 64600 59851 4749 0,24 244245 63487 180758 8,95 

POMORSKIE 221164 121041 100123 5,47 805206 241425 563781 30,79 

ŚLĄSKIE 315405 486599 -171194 -13,88 1944274 614727 1329547 107,80 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 63719 42636 21083 1,80 165806 20188 145618 12,43 

WARMIŃSKO-MAZ. 120647 81451 39196 1,62 540758 121679 419079 17,34 

WIELKOPOLSKIE 341592 201948 139644 4,68 1704351 516237 1188114 39,83 

ZACHODNIOPOM. 136995 133147 3848 0,17 462835 167618 295217 12,90 

                                                           
25Tamże. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Stan  
i ochrona środowiska, Tereny zieleni, Nasadzenia i ubytki wg lokalizacji w gminach. 
 

Podsumowanie i wnioski 
Województwo śląskie ma za sobą trudne doświadczenia związane  

z przemysłem ciężkim i tym, co uznano za ekozagładę. Szczególnie dotyczy to 
obszaru GOP, którego stopień skażenia, przyczynił się do wzrostu świadomości 
ekologicznej i do znaczącego postępu w pracach na rzecz środowiska naturalnego. 
Lekcja ta została uwzględniona w światowych poszukiwaniach równowagi między 
działalnością gospodarczą (głównie o charakterze przemysłowym) a środowiskiem 
naturalnym.  

Aktualnie stan środowiska w obszarze Górnego Śląska uległ poprawie,  
a rewitalizacji poddaje się nawet tereny wcześniej oceniane jako utracone na 
zawsze. Jednak zadania te nie są ukończone, a tymczasem degradacji ulegają 
kolejne tereny. Wydobycie węgla jest obecnie o wiele skromniejsze, niż to z PRL, 
jednak należy ciągle do dziedzin istotnych i określających uwarunkowania 
społeczne, gospodarcze, terenowe i środowiskowe. Dla mieszkańców Górnego 
Śląska, jak również dla władz gmin w tym obszarze, szczególne utrudnienia wynikają 
z tzw. „szkód górniczych”, jak również hałd, które mimo upływu czasu, mogą 
stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zapewne m.in. te 
uwarunkowania przekładają się na malejącą liczbę mieszkańców śląskiego. Jednak 
niezależnie od ujemnych tendencji demograficznych nasilają się procesy związane 
z urbanizacją, a coraz bardziej dolegliwym problemem staje się suburbanizacja.  

Zważywszy na aktualne tendencje rozwojowe w obszarze województwa, 
zasadne jest pytanie o to, czy na pewno są one zgodne z zasadą rozwoju 
zrównoważonego. Wątpliwości, co do pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, 
zasadzają się na dwóch płaszczyznach: 

- Pierwsza z nich zobowiązuje do uwagi dla samych procesów gospodarczych. 
Województwo śląskie rozwija się, jego kondycja gospodarcza jest dobra, w czym 
pewien udział ma nadal sektor wydobywczy. Skala wydobycia węgla nie dorównuje 
wprawdzie tej, z okresu PRL, ciągle jest jednak znacząca. Śląskie sukcesy 
gospodarce niezupełnie przekładają się na pełną ochronę środowiska naturalnego: 
nie zdołano się jeszcze uporać z wszystkimi zaszłościami po poprzedniej 
działalności przemysłowej, a degradowane są kolejne obszary. Wprawdzie pod tym 
względem woj. śląskie nie odróżnia się zbytnio od innych województw, ale jego 
uwarunkowania, szczególnie zagęszczenie ludności, powinny być argumentem dla 
wyjątkowej przezorności. Tymczasem wydaje się, że bywają one bardziej 
usprawiedliwieniem dla kolejnych działań ryzykownych. Stan środowiska jest 
aktualnie szczegółowo monitorowany, jednak wykazanie zagrożeń niekoniecznie 
uruchamia pożądane działania naprawcze, a tym bardziej nie nakłania do 
zaniechania działań wywołujących te zagrożenia. Jeżeli zatem, katastrofa 
ekologiczna w latach 70. była niejako spowodowana przez brak dotychczasowych 
doświadczeń, wiedzy na temat ich konsekwencji, a również ograniczone były 
możliwości monitorowania skażeń środowiska, to obecnie takich wyjaśnień brak.  

- Druga płaszczyzna – dotyczy ściśle środowiska naturalnego i rozwoju 
zielonych zasobów. Do pewnego czasu woj. śląskie było pod tym względem 
wzorcowym obszarem (w skali kraju), obfitującym w zieleń wokół ośrodków 
przemysłowych i w samych miastach, jak również w jego rejonach rolniczo-
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turystycznych. Pod względem stopnia zalesienia Śląskie, a tym bardziej obszar 
GOP, było bardziej zasobne, niż pozostałe regiony. Aktualnie śląskie zasoby leśne, 
tracą powoli status wyjątkowych, gdyż tempo zalesień w innych regionach jest 
wyższe, a niepokojąca jest też rezygnacja ze statusu „lasów ochronnych”, która 
może zapowiadać plany innego wykorzystania tych terenów (za czym przemawia ich 
kusząca lokalizacja). Niepokoić powinno też umniejszanie terenów zieleni miejskiej 
tzn parków, zieleńców i zieleni osiedlowej. Wprawdzie dzięki wypracowanemu  
w dobie PRL bogactwu tych zasobów, miasta śląskie były i ciągle są „bardziej 
zielone”, niż miasta w pozostałych regionach (średnia ogólnopolska 0,19%, woj. 
Śląskie: 0,77% obszaru ogółem). Jednak dystans ten zmniejsza się, gdyż bilans 
zmian terenów zieleni urządzonej w obszarze pozostałych województw jest dodatni, 
podczas gdy dla woj. Śląskiego jest on ujemny. Tymczasem Śląskie to też obszar  
o najwyższej gęstości zaludnienia, a zatem parki, zieleńce i zieleń osiedlowa, 
powinny być traktowane priorytetowo. O trudnościach woj. Śląskiego zaświadcza też 
wskaźnik bilansu nasadzeń/ubytków drzew. Wykazuje on, iż w okresie 2004-2016 
jedynie w obszarze 4 województw usuwano więcej drzew, niż ich sadzono, ale dla 
Śląskiego wskaźnik ten przyjmuje rekordowe wartości. Z drugiej strony wykazuje się 
też rekordowe nasadzenia krzewów. Być może, w ten sposób zapełnia się miejsce 
po usuwanych drzewach, niemniej krzewy nie wypełniają wszystkich funkcji drzew. 
Niewątpliwie, zastosowanie krzewów jest o wiele bardziej praktyczne i wygodne, 
aczkolwiek wobec problemów z zanieczyszczeniami powietrza oraz nasilającym się 
zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, rezygnacja z drzew jest wysoce ryzykownym 
działaniem.  

Reasumując, Śląsk nadal stanowi obszar wyjątkowy. Wyjątkowym jest jego 
rozwój gospodarczy i wyjątkowe są jego zasoby środowiskowe, ale priorytet 
decydowanie przynależy do pierwszej płaszczyzny, podczas gdy druga stanowi 
przedmiot raczej niefrasobliwej eksploatacji. W porównaniu z XX - wiecznym 
kryzysem ekologicznym, obecne zaniedbania są relatywnie niewielkie. Możliwe jest 
jeszcze odwrócenie tego kierunku, pod warunkiem odniesienia obecnych kierunków 
rozwoju do zasad rozwoju zrównoważonego, który obecnie jest jedynie 
deklarowany, podczas gdy środowisko jest podporządkowane potrzebom 
działalności gospodarczej. 
 

Streszczenie 
Ekozagłada w obszarze GOP inspirowała do zainteresowania dla środowiska  

i jego rewitalizacji, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wiedza na temat 
środowiska została znacznie poszerzona, udoskonalono narzędzia do 
monitorowania gleby, wód i powietrza.  

Obecnie stan śląskiego środowiska uległ poprawie, ale województwo jest nadal 
obszarem intensywnego rozwoju gospodarczego, postępującej urbanizacji, 
suburbanizacji i niedokończonej rewitalizacji. Z drugiej strony, w porównaniu  
z innymi województwami, Śląskie cechuje wyższa lesistość i wysoki udział zieleni 
urządzonej w obszarze ogółem. Jednak w okresie 2004-2016 tempo dalszego 
zalesiania było niższe, od średniej krajowej, ubyło zieleni urządzonej, ujemny jest 
też bilans nasadzeń/ubytków drzew. Dyskusyjne jest ujmowanie tych działań, jako 
zgodnych z deklarowanymi zasadami rozwoju zrównoważonego.  

Słowa kluczowe: Śląsk, ekozagłada, rozwój gospodarczy, urbanizacja, 
lesistość, zieleń urządzona, drzewa, rozwój zrównoważony.  
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Summary 
Eco-extermination in GOP (The Silesian Industrial District) is inspired by an 

interest in the natural environment and its revitalization both in Poland and abroad. 
Knowledge about the environment significantly extend, the tools to improve soil, 
waters and air monitoring. 

Currently, the condition of the Silesian natural environment is improving, but the 
Voivodship is still an area of intensive economic development, a rapid urbanization, 
suburbanization and unfinished revitalization. On the other hand, compared to the 
other voivodeships, higher forestation and more green areas in the total territory is 
characteristic of Silesia.Nevertheless, in years 2004-2016 the pace of the further 
forestation was lower then the national average. The organized greenery decreased, 
the negative account applies also to the new planting/loss of trees. Recognition of 
these activities as compatible with the declaration of the sustainable development is 
questionable. 

Key words: Silesia, eco-extermination, economic development, urbanization, 
forestation, organized greenery, trees, sustainable development. 
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SAMOPOZNANIE W PROCESIE PROJEKTOWANIA KARIERY 
 
 

Samopoznanie – podróż do wnętrza siebie 
Każdemu z nas życie podsyła nowe tematy do rozważań i nowe problemy  

do rozwiązania, których motywem przewodnim jest nasza własna osoba. 
Niejednokrotnie napotykamy na momenty, w których konieczne jest zatrzymanie się 
i odłożenie na chwilę spraw ogarniających nas dookoła. Ignorujemy je jednak, 
i w szaleńczym pędzie, niczym na karuzeli, stawiamy kolejne kroki na krętej drodze 
życia. Zawrotne tempo, często nie pozwala się nam „wyłączyć”, usiąść w ciszy  
i przeanalizować miniony dzień – wydarzenia, sukcesy, które były naszym udziałem, 
specyfikę ludzi, których spotkaliśmy, wiedzę, którą zdobyliśmy, nasze zachowania, 
myśli i uczucia w kontekście określonej sytuacji. Coraz częściej brakuje nam czasu 
na chwilę oddechu i rozważań. Czasu przeznaczonego na moment celowej refleksji 
nad własną osobą - by wiedzieć o sobie jeszcze więcej, by być sobie jeszcze 
bliższym. 

Umiejętność wzbudzania takiego stanu niektórzy z nas mają po prostu  
we krwi. Inni uczą się, jak tę umiejętność nabyć. Jeszcze inni, nie wiedząc  
o korzyściach wynikających z podejmowania praktyk autodiagnozy, wolą zatopić się 
w czynnościach, które uwolnią je od konfrontacji z samym sobą. Pomimo jednak 
występujących różnic w zakresie podejścia do poznania samego siebie, każdy z nas, 
dostrzega swoją osobę w określonych sytuacjach, wśród innych ludzi, i w efekcie 
gromadzi nową wiedzę o sobie - niezbędną w sztuce życia – dającą pewność, która 
pozwala na stawanie oko w oko z nowymi, czekającymi na człowieka wyzwaniami. 
Jak bowiem pisał Fromm: „siła pozycji człowieka w świecie zależy od stopnia 
adekwatności jego percepcji rzeczywistości. Im mniej jest ona adekwatna, tym 
bardziej jest zdezorientowany człowiek i tym mniej czuje się bezpieczny (…) 
Natomiast, im bardziej jest ta percepcja adekwatna, tym pewniej stoi na własnych 
nogach i tym bardziej czyni on siebie centrum swojego świata” 1. 

Prawdą jest, że przyglądając się czemuś dostatecznie długo, można stać się 
specjalistą w danej dziedzinie. Wydawać by się zatem mogło, że wiedza na swój 
temat jest obszarem, w którym każdy z nas uważa się za eksperta2. Samopoznanie 
nie należy jednak do zadań, których rozwiązanie wydaje się oczywiste. Jak pisze 
Horney, negując treść publikacji sugerujących, że poznanie siebie jest rzeczą bardzo 
prostą: „podkreślmy: jest to złudzenie oparte na pobożnych życzeniach, które może 
nas drogo kosztować. Ci, którzy wkroczą na tę - jak im obiecywano – łatwą ścieżkę, 
albo wbiją się w pychę, przekonani, że poznali siebie dogłębnie, albo zniechęcą się 
na pierwszej poważnej przeszkodzie i zrezygnują z poszukiwania prawdy, uważając 

                                                           
1E. Fromm, O sztuce istnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa – Wrocław 1997. 
2A. Niedźwieńska, J.Neckar, Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Psychologii Społecznej „Academica”. Warszawa 2009. 
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to za niewdzięczne zadanie. Unikniemy tych niebezpieczeństw, jeśli będziemy 
pamiętać, że autoanaliza to proces uciążliwy, powolny, czasem z konieczności 
bolesny i rodzący wstrząs, wymagający zaangażowania wszystkich naszych 
twórczych sił”3. 
 

Rozumienie pojęcia samopoznania 
Poznanie samego siebie jest wyzwaniem, wobec którego człowiek stanął już  

w czasach wyroczni delfickiej4. Cel uzyskania dogłębnej wiedzy na swój temat, 
nieustannie przewija się w naszym życiu i odsyła nas na rozdroża pytań o własne 
jestestwo: kim jestem, jaki jestem, co ma dla mnie największą wartość, dokąd 
zmierzam - to tematy, które wymagają "wyjścia poza swoje ja i spojrzenia na siebie 
oczami zewnętrznego obserwatora"5.  

Autodiagnoza to złożone i długotrwałe zadanie, jako, że pytania o własną istotę 
domagają się odpowiedzi, nie jednorazowych „zamykających sprawę”,  
ale szczegółowych i gruntownie przemyślanych, które w zależności od określonego 
etapu w życiu, zdobywanych doświadczeń, mogą nabierać innego kolorytu  
i wymiaru. Poszukiwanie tych odpowiedzi, a więc poszukiwanie samego siebie, 
obejmuje myślenie o sobie jako części świata, zdawanie sobie sprawy z własnych 
uczuć i czynów, a także realizowanie kolejnych działań, podejmowanie decyzji  
i zmaganie się z przeszkodami6. 

Samopoznanie należy do najbardziej specyficznych cech człowieka. Dzięki 
samoświadomości, zdolnościom transcendentnym, samoobserwacji, potrafimy 
zgromadzić wiedzę o sobie, która odgrywa bardzo istotną rolę w naszym życiu 
intelektualnym, duchowym, jest źródłem mądrości, wolności oraz samorozwoju7. 
Można traktować je jako dążenie jednostki do uzyskania adekwatnej, trafnej  
i wiarygodnej informacji na temat własnej osoby, którego źródło znajduje się  
w podstawowych potrzebach jednostki: „potrzebie spójności, redukowania 
niepewności, zdolności do kontroli i przewidywania zmian w otoczeniu"8. Podobnie 
więc będę rozumiała je w niniejszym artykule- jako aktywność człowieka, której 
przedmiotem uwagi jest zdobywanie i gromadzenie dokładnej i zgodnej z prawdą 
wiedzy na swój temat9.  

Wyróżnia się trzy elementy, które składają się na proces poznania samego 
siebie: podmiot, który jest poznawany, aktywność jednostki w poszukiwaniu 
ukrytych, niedostępnych świadomości obszarów swojej osoby oraz czas, w którym 
poznanie zachodzi10. 

                                                           
3K. Horney, Autoanaliza, Dom Wydawniczy Rebis. Poznań 2000. 
4K. G. Deissler, Terapia systemowa jako dialog: odkrywanie samego siebie? Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Kraków 1998. 
5J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1986, 
s. 1. 
6J. Mellibruda, Poszukiwanie samego siebie, Nasza Księgarnia. Warszawa 1980, s. 13. 
7J. Kozielecki, Psychologiczna teoria… dz. cyt.  
8M. Kossowska, M. Śmieja, Społeczne źródła samowiedzy (w:) Niedźwieńska, A., Neckar,  
J. (red.): Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii 
Społecznej „Academica”. Warszawa 2000, s. 226. 
9B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
Warszawa 2006. 
10Pierzchała, Z., Elementarz poznawania siebie, Style i charaktery. 2008, nr 1, s. 50.  
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Ze względu na celowość podejmowanych działań, wyróżnić można dwa rodzaje 
samopoznania: zamierzone lub niezamierzone. Pierwsze z nich występuje jednak 
bardzo rzadko, głównie w chwilach przełomowych, krytycznych, w których człowiek 
zaczyna dokonywać refleksji nad sobą. W przeważającej mierze poznajemy siebie 
w sposób nieintencjonalny11. Dzieje się to każdego dnia, dzięki nowym 
doświadczeniom, spotykanym ludziom i podejmowanym wyzwaniom. 

Rozległość obszaru samopoznania, sprawia, że człowiek ma przed sobą  
do zrealizowania niezliczoną ilość zadań w tym zakresie. Dotyczą one obszarów Ja 
realnego, w tym zróżnicowania na obszary funkcjonowania jednostki oraz pełnione 
role społeczne, Ja idealnego, a także Ja zróżnicowanego w czasie, w zależności od 
tego, czy jednostka tworzy wizję Ja przeszłego czy Ja przyszłego12.  

Istotność poznawania siebie przejawia się w fakcie, że jest ono nieodłącznym 
warunkiem „wszelkich procesów świadomego samosterowania: sprawowania przez 
podmiot kontroli rzeczywistej, faktycznego osiągania pożądanych zmian w samym 
sobie. Zdolność ta jest upośredniona przez – ściśle powiązane z procesami 
samopoznania – procesy wartościowania siebie i świata. Rozwojowi samowiedzy 
towarzyszy rozwój systemu wartości i tworzenia się wizji Ja idealnego, co łącznie 
stanowi podstawę samoocen. Wartościowanie zaś wpływa na tworzące się 
motywacje, dokonywane wybory, podejmowane decyzje. Przekonania dotyczące 
tego, kim i jakim się jest, oraz tego, kim i jakim warto i chciałoby się być, pozwalają 
ukierunkować własną aktywność na rozwijanie się we „właściwym kierunku”13. 

Patrząc na samopoznanie, z perspektywy planowania kariery, należy 
podkreślić, że człowiek, stojący na rozdrożu wyborów edukacyjnych i zawodowych, 
tym bardziej potrzebuje wnikliwego rozeznania się w zakresie swoich, m. in. 
mocnych i słabych stron, kwalifikacji, kompetencji, potrzeb, niezbędnego  
do podejmowania kolejnych kroków na ścieżce edukacyjno – zawodowej - 
umożliwiającego mu trafne umiejscowienie się na rynku edukacyjnym oraz rynku 
pracy. Rozwój samopoznania oznacza tu celową działalność w kierunku określenia 
jego zdolności, możliwości, systemu wartości, zainteresowań, aktywności, 
pełnionych społecznie ról oraz ich rozumienia14. 

 
Okno Johari tłem rozważań o samopoznaniu 
Zagadnienie samopoznania, jako ze dotyka całości obszaru własnej osoby, 

można prześledzić na modelu nazwanym „Okno Johari”15. Joseph Luft oraz 
Harrington Ingham, od skrótu których imion powstała nazwa modelu, przedstawili 
cztery obszary własnej osoby, do których zgłębiania dąży człowiek16. 

W każdym człowieku istnieją treści, które sobie uświadamia, jak również  
i takie, które nie są dostępne jego świadomości. Część z nich mogą dostrzegać inni 

                                                           
11J. Kozielecki, Psychologiczna teoria… dz. cyt. 
12M. Jarymowicz, Psychologiczne podstawy podmiotowości, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 
2008, s. 60. 
13M. Jarymowicz, Czy jesteśmy egoistami? (w:) M. Kofta, T. Szustrowa (red.): Złudzenia, które pozwalają 
żyć, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001, s. 111. 
14A. Paszkowska – Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa 2002, s. 16-17. 
15J. Mellibruda, Ja – ty – my. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Instytut 
Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa 2003. 
16S. P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa 2007, s. 121. 
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ludzie, jednak dla jednostki, bez uzyskania informacji płynących od otoczenia 
społecznego, pozostaną one nadal obce. 

Pierwsza część okna przedstawia obszar znany człowiekowi. Jest  
on go świadom i pokazuje go innym. W kontekście samopoznania jest to sfera,  
na której rozwijanie powinien położony być największy nacisk – a więc dotycząca 
mówienia o sobie innym ludziom oraz zbierania od nich informacji – proces ten na 
zasadzie sprzężenia zwrotnego pozwala na potwierdzanie lub zdobywanie nowych 
danych na swój temat. Jest to ten obszar samowiedzy, nad którym jednostka może 
pracować – dążyć do rozwoju określonych cech, umiejętności czy wiedzy, oraz który 
może podlegać jego świadomej ocenie. 

Drugi obszar Okna Johari, przedstawia przestrzeń dotyczącą tych aspektów 
naszej osoby, które są dostrzegalne dla innych, natomiast dla nas pozostają ukryte. 
Podkreśla on istotność informacji płynących od otoczenia, opinii innych ludzi na nasz 
temat, dzięki którym możemy nieustannie dokonywać autodiagnozy. Tworzenie 
okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy na własny temat, dzięki osobom z zewnątrz, 
pozwala człowiekowi na lepsze uświadomienie sobie, jak jej zachowanie na nich 
wpływa oraz jak jest przez nich postrzegana.  

Trzecia część okna dotyczy sfery naszego Ja, znanej sobie, pozostającej 
jednak ukrytą dla innych. Obejmuje ona te aspekty człowieka, które w sposób 
zamierzony jednostka zachowuje dla siebie - zawierają one pewne drobne  
i większe aspekty własnego Ja, wiążące się z pewnego rodzaju intymnością, 
wykluczającą zarazem afiszowanie się z nimi wśród otoczenia.  

Wreszcie czwarta część okna, wydawać by się mogło najbardziej nam obca, 
dotyka sfer, które są ukryte i nieznane, zarówno nam, jak i innym osobom.  
W kontekście samopoznania można mówić tu o samowiedzy ukrytej, której tematyki 
zgłębianie cieszy się w ostatnich latach dużą popularnością. Twierdzi się, że jeśli 
doświadczy się czegoś w tym nieznanym obszarze swojej osoby, przechodzi to do 
przestrzeni III - znanej tylko nam lub I – otwartej dla nas i innych.  

Rozpatrując Okno Johari z perspektywy samopoznania, należy podkreślić,  
że dzięki podejmowaniu prób autodiagnozy, dążymy do powiększania obszarów 
otwartych i dostępnych zrozumieniu, jednocześnie mając za cel pomniejszanie sfer 
ukrytych i nieznanych (por. J. Mellibruda, 2003, s. 212). 

 
Źródła samopoznania, czyli skąd czerpiemy wiedzę o sobie 
Skąd czerpiemy wiedzę o sobie? Skąd wiemy, ze jesteśmy jednostką  

o określonych cechach? Co wpływa na kształt budowanej wiedzy o sobie?  
Na czym opieramy się formułując kolejne sądy na swój temat? 

Wielu autorów17 wyróżnia źródła, które pozwalają człowiekowi na zdobywanie 
kolejnych części układanki w postaci nowych, bądź potwierdzających wcześniejsze 
założenia na temat swojego obrazu siebie, informacji. Kluczowe z nich to: 
introspekcja, autopercepcja, opinie innych ludzi oraz porównania społeczne. 

                                                           
17E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna: serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S – 
ka. Poznań,1997; D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 2002; W. Wosińska, Psychologia życia społecznego. Poradnik 
psychologii społecznej dla praktyków i studentów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 
2004. 
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Jak pisze Kozielecki: „waga wymienionych informacji społecznych, osobistych 
i biologicznych zmienia się w zależności od wieku dziecka i okoliczności 
zewnętrznych”18.  
 

Introspekcja 
Według Fromma, najważniejszym krokiem na drodze sztuki życia jest wszystko 

to, co prowadzi do wzmocnienia naszych zdolności do podwyższania 
świadomości19.  

Niejednokrotnie aby ukształtować obraz samego siebie, odwołujemy się 
właśnie do swojego wnętrza. Aktywność ta – introspekcja - stanowi jedno ze źródeł 
samopoznania i określana jest jako spoglądanie w głąb siebie i badanie 
„wewnętrznej informacji” o swoich myślach, uczuciach i motywach, która posiada 
tylko dana osoba20.  

Przedmiotem introspekcji są świadome treści i procesy, które dotyczą naszej 
osoby, jako, że introspekcja to „werbalny opis procesu zachodzącego we wnętrzu 
osoby”21. 

Wskaźnik częstotliwości poddawania się introspekcji jest jednak bardzo niski. 
Jak się okazuje, jest to mało popularne źródło samopoznania, z którego rzadko 
korzystamy. Trafność tej tezy potwierdza eksperyment, zrealizowany przez Mihaly 
Csikszenmihaly oraz Thomsa Figurskiego22, wskazujący, że przedmiotem naszej 
uwagi jest w przeważającej mierze tematyka związana z prozą życia - pracą, 
codziennymi obowiązkami, ograniczeniami czasu, innymi ludźmi oraz naszymi 
rozmowami z nimi, aniżeli myśli dotyczące siebie. 

Pojawiają się jednak sytuacje, które stają się przyczyną tego, że skupiamy się  
na własnej osobie i dokonujemy ocen czy przewartościowań. Dzieje się tak  
w momencie, gdy, np. stajemy przed lustrem, widzimy siebie na nagraniu 
wydarzenia, które było naszym udziałem, słuchamy własnego nagranego głosu, 
tańczymy i towarzyszy nam uczucie, że jesteśmy obiektem obserwacji innych ludzi, 
opowiadamy o sobie, czy słuchamy komentarzy na swój temat. To sprawia,  
że „człowiek wchodzi w rolę obserwatora siebie; staje się dla siebie bardziej 
widoczny”23. Właśnie w takich momentach znajdujemy się w stanie 
samoświadomości, korzystnym z perspektywy autodiagnozy. Samoświadomość 
pozwala nam na trafniejsze przyglądanie się sobie i wnioskowanie o swoich 
właściwościach. 

Introspekcja jednak, zarówno w kontekście wnioskowania o swoich cechach  
i właściwościach, jak również szukania przyczyn własnych zachowań i uczuć ma, 
niestety, niską wartość diagnostyczną - takie stanowisko przyjmują psychoanalitycy 
i psychologowie z nurtu dynamicznego, bazując na argumencie, iż osoby często 
dokonują zniekształceń informacji na swój temat z powodów nieświadomych. 
Podobnie twierdzą przedstawiciele psychologii eksperymentalnej, podkreślając,  
że „ludzie nie mają dostępu do własnych wewnętrznych procesów i odpowiadają na 

                                                           
18J. Kozielecki, Psychologiczna teoria… dz. cyt., s. 229. 
19E. Fromm, O sztuce istnienia, dz. cyt., s. 53.  
20E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia… dz.cyt., s. 221. 
21L. A. Pervin, O.R. John, Osobowość: teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków 2002. 
22E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia… dz.cyt., s. 221. 
23W. Wosińska, Psychologia… dz.cyt., s. 82. 
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pytania badacza, posługując się raczej wnioskowaniem na temat tego,  
co musiało się dziać, niż dostarczają trafnego sprawozdania na temat tego,  
co rzeczywiście się wydarzyło”24. Zatem „subiektywne sprawozdania werbalne,  
czy to z powodów obronnych czy dlatego, że ludzie mają „normalne” problemy  
w śledzeniu swoich wewnętrznych procesów, stanowią wątpliwej jakości źródło 
rzetelnych i trafnych danych”25. 

Są jednak i zwolennicy sprawozdań werbalnych, którzy twierdzą, że powinny 
one zostać zaakceptowane w takiej postaci, w jakiej faktycznie występują, a więc 
jako dane, określane jako sprawozdania na temat zjawiska, ale jedynie tego, które 
się zauważyło. W innym przypadku będzie to jedynie wnioskowanie lub hipoteza – 
„zatem, jeśli po fakcie zapytasz osoby, dlaczego zakupiły w supermarkecie ten 
produkt, a nie inny, w sytuacji gdy nie zwracały uwagi na tę decyzję, to dadzą ci 
rezultat wnioskowania lub hipotezę, a nie relacje z tego co się wydarzyło”26.  

Jeżeli więc będzie się je stosowało uważnie, biorąc pod uwagę całą szerokość 
kontekstu sytuacji, mogą stanowić wartościowe źródło informacji. W tym sensie  
z powrotem rośnie zainteresowanie użytecznością tego typu danych i tym samym 
wykorzystaniem introspekcji jako cennego źródła informacji. 

 
Autopercepcja 
Zdobywanie wiedzy na swój temat jest możliwe dzięki m. in. procesowi 

wnioskowania, który składa się z trzech podstawowych źródeł: spostrzeganiu swoich 
stanów wewnętrznych, obserwacji własnych zachowań oraz okoliczności,  
w których zachowania się pojawiają27. Starając się więc odpowiedzieć na pytanie 
„jaki jestem?”, możemy odwołać się do samoobserwacji, która opiera się  
na założeniu, że obserwując własne zachowania możemy wnioskować o swoich 
cechach wewnętrznych, takich jak cechy osobowości, zdolności i postawy28.  

Tłem dla rozważań na jej temat będzie teoria autopercepcji Daryla J. Bema29, 
która zakłada, że każdy człowiek ucząc się rozpoznawać swoje cechy wzoruje się 
na mechanizmie, który używa, wnioskując o stanach innych ludzi – a mianowicie  
na obserwacji - „fundamentem koncepcji Bema jest właśnie przekonanie  
o funkcjonalnej ekwiwalentności obu typów wnioskowania: nabywamy wiedzę  
o sobie, wyciągając wnioski z obserwacji własnego zachowania dokładnie w ten sam 
sposób, w jaki ktoś inny czerpałby wiedzę o nas na podstawie naszego 
zachowania”30.  

Teza, która stała się inspiracją do stworzenia teorii spostrzegania siebie 
wywodzi się z radykalnego behawioryzmu, a dokładnie z wiedzy przedstawionej 
przez Skinnera. Zakłada ona, że źródłem tworzenia samopisów, oprócz zdarzeń 
prywatnych – dostępnych tylko podmiotowi, są zdarzenia publicznie, które można 

                                                           
24L. A. Pervin, O.R. John, Osobowość… dz. cyt., s. 53. 
25Tamże, s. 54.  
26Tamże. 
27P. Bąbel, Samoobserwacja – własne zachowania jako źródło wiedzy o sobie (w:) A. Niedźwieńska,  
J. Neckar (red.): Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Psychologii Społecznej „Academica”. Warszawa 2009.  
28D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia…, dz. cyt., s. 90. 
29Aronson, E, Wilson, T. D., Akert, R. M., Psychologia… dz. cyt.; H. Hamer, Psychologia społeczna, 
Wydawnictwo Difin. Warszawa 2005; W. Wosińska, Psychologia… dz.cyt. 
30P. Bąbel, Samoobserwacja… dz. cyt., s. 158.  
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przedstawić za pomocą schematu: bodziec – okoliczności, i reakcja – nasze 
zachowanie. Inni ludzie, jak nazywa ich Skinner „członkowie społeczności 
werbalnej”, obserwują nasze zachowania, czyli reakcje oraz towarzyszące im 
okoliczności – bodźce. Jeśli nasze zachowanie – a więc reakcja werbalna, zajdzie 
w obecności bodźca dostępnego publicznie, inni ludzie są w stanie nazywać nasze 
stany i zachowania, jednocześnie wzmacniając je. W ten sposób rodzice przekazują 
małym dzieciom informacje na temat ich stanów wewnętrznych. „Teoria 
autopercepcji wykorzystuje tę tezę, umieszczając jednak obserwatora i przedmiot 
obserwacji w jednej osobie”31.  

W swojej teorii, Bem, poddaje w wątpliwość tradycyjny sposób myślenia 
człowieka na temat swoich cech, które jak przeważnie sądzimy determinują nasze 
zachowanie. Zwykliśmy formułować sądy o sobie, odwołując się do zależności,  
w której nasza cecha, np. przebojowość, determinuje nasze zachowanie –  
np. bycie duszą towarzystwa. Bem odwraca tę kolejność, twierdząc, że to  
na podstawie zachowania, możemy wnioskować o swoich cechach – „u Bema mamy 
najpierw zachowanie się, a potem wniosek – kim jestem”32. 

W jaki sposób teoria ta tłumaczy wykorzystanie samoobserwacji jako źródła 
samowiedzy? Kluczem do zrozumienia tej zależności jest interpretacja otoczenia  
i okoliczności, w których zachodzi nasze zachowanie. Samoobserwacja może stać 
się źródłem naszej wiedzy o sobie, tylko w przypadku gdy człowiek nie odnajduje 
przyczyn swojego zachowania w bodźcach zewnętrznych (atrybucja zewnętrzna), 
upatruje się ich natomiast we wskaźnikach wewnętrznych, czyli swoich cechach czy 
postawach (atrybucja wewnętrzna)33. Zasadnicze twierdzenia tej teorii przedstawia 
w swojej książce Wojciszke, podkreślając, że „im słabsze, mniej wyraźne  
i jednoznaczne są wskaźniki wewnętrzne (możliwe przyczyny zachowań, tkwiące we 
własnej osobowości, np. postawy), tym większą rolę we wnioskowaniu o sobie 
odgrywają wskaźniki zewnętrzne, tkwiące w zachowaniu i sytuacyjnych warunkach 
kontrolujących to zachowanie. Jeżeli jakieś własne zachowanie jest przez człowieka 
spostrzegane jako uzależnione od sytuacyjnych warunków, które je w widoczny 
sposób wywołują i wyjaśniają, to zachowanie to, nie staje się podstawą do 
wnioskowania przez jednostkę o jej własnych cechach (postawach),  
a jego przyczyna upatrywana jest w sytuacji”34. Jeśli natomiast nie dostrzega się 
przyczyn zewnętrznych swojego działania, np. kara lub nagroda jest za słaba, 
uzasadnienia własnego zachowania szukamy wewnątrz siebie, tworząc tym samym 
opinię o sobie. 

Teoria autopercepcji wyjaśnia zatem kiedy można uznać samoobserwacje jako 
źródło budowania samowiedzy. Spełnione muszą być następujące warunki: 
„podmiot emituje zachowanie; wewnętrzne wskazówki są słabe, wieloznaczne lub 
trudne do zinterpretowania; podmiot nie jest w stanie dostrzec przyczyn swojego 
zachowania w okolicznościach mu towarzyszących, a więc w bodźcach 
zewnętrznych, zachowanie jest wystarczająco wyraziste; istnieje rozbieżność 
między posiadanym sądem, a wyemitowanym zachowaniem”35. 

                                                           
31Tamże, s. 157. 
32H. Hamer, Psychologia…dz.cyt., s.135. 
33P. Bąbel, Samoobserwacja… dz. cyt., s. 158.  
34B. Wojciszke, Człowiek… dz.cyt., s. 210 
35P. Bąbel, Samoobserwacja… dz. cyt., s. 171-172. 
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Bazowanie na opiniach innych 
Starając się określić własne Ja, nieustannie i często nieświadomie korzystamy  

z pomocy innych ludzi. Pomoc z ich strony, którą da się zauważyć  
od najwcześniejszych lat dzieciństwa, przejawia się w umiejętności nazwania przez 
nich naszych cech, właściwości i zdolności. Jako źródło samopoznania możemy 
zatem traktować również informacje społeczne - a więc opinie i sądy jakie na nasz 
temat przekazują inni ludzie, stanowiące swoistą bazę, na której kanwie gromadzimy 
i zespalamy kolejne dane o sobie. Już bowiem „socjologowie wskazują na 
konieczność uwzględnienia wpływu innych ludzi, ogółu społeczeństwa, jak też form 
kulturowych i moralnych w analizie procesów tworzenia jaźni”36, biorąc pod uwagę 
niezaprzeczalność ich oddziaływania. 

Genezy tezy, mówiącej, że sądzimy o sobie to, co myślą o nas inni ludzie, 
doszukiwać się w można w nurcie socjologii zwanym interakcjonizmem społecznym. 
Na szczególną uwagę zasługuje tu koncepcja Cooleya, w której posłużył się on 
terminem Ja odzwierciedlone dla uwydatnienia istotności opinii innych ludzi oraz 
uzyskiwania od nich informacji zwrotnej w definiowaniu własnego Ja37. 

Ja odzwierciedlone jest „spostrzeganiem siebie oczami innych ludzi  
i włączaniem ich opinii do własnego pojęcia Ja”38. Jak podkreśla Cooley39 
odzwierciedlone Ja opiera się również na naszej wiedzy na temat innych i ich ocenie. 
Twierdzi on, że wywoływane w nas uczucia, np. gniewu czy dumy nie są zwykłym 
mechanicznym odzwierciedleniem nas samych, ale pewnego rodzaju życzeniem, 
wyobrażeniem tego jaki wpływ wywiera to odbicie nas na umysł drugiego człowieka. 
Wyobrażamy sobie więc stan umysłu innego człowieka i podzielamy oceny, które 
wynikają z tego wyobrażonego stanu. 

Odzwierciedlony Self zawiera zatem trzy podstawowe elementy: „wyobrażenie, 
jakie właściwości inne osoby nam przypisują; wyobrażenie jak inni oceniają lub 
wartościują te właściwości; stany uczuciowe, które towarzyszą tym 
wyobrażeniom”40. 

Mead rozwinął tę koncepcję, podkreślając istotność interakcji społecznych  
dla rozwoju Ja, w sensie umiejętności przyjmowania cudzej perspektywy w ocenie 
faktów mających miejsce na arenie życia społecznego. Wprowadza on do swojej 
teorii pojęcia takie jak „uogólniony inny”, „przyjęcie roli innego” oraz „ja” i „mnie”, 
które oddają ważność spotkania z drugim człowiekiem dla rozwoju naszego Self. Ja 
– jest bowiem dla Meada obiektem pojawiającym się w akcie refleksji jako coś 
oddzielnego od innych obiektów41. 

Samowiedza może być zdominowana przez treści będące pochodną od tego,  
co na temat jednostki myśli otoczenie oraz od samych cech i właściwości tego 
otoczenia42. Proces ten Jones43, nazywa mianem odbicia oceny, który oznacza 

                                                           
36A. Elliott, Koncepcje „Ja”, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2007, s. 34. 
37E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia… dz. cyt., s. 250. 
38Tamże. 
39H. Gasiul, Oblicza „Ja” w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie, rozwój, patologia, 
Wydawnictwo Uczelniane WSP. Bydgoszcz 1992. 
40Tamże, s. 65. 
41Tamże, s. 65. 
42M. Jarymowicz, Psychologiczne podstawy…, dz. cyt.  
43W. Wosińska, Psychologia… dz. cyt.  
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„obserwowany przez jednostkę sposób odbierania jej przez innych ludzi,  
na postawie którego wnioskuje ona o tym kim jest”. Rozpoczyna się we wczesnym 
dzieciństwie, i trwa przez cały czas naszej egzystencji. 

W początkowym stadium naszego życia, opiekun, pełni rolę zwierciadła,  
w którym się przeglądamy. Ma on przed sobą zadanie, którego sposób wykonania 
będzie miał ogromny wpływ na kształtowanie się obrazu siebie jego dziecka, bowiem 
„to, czego dziecko dowie się o sobie na początku, wchodzi w skład samowiedzy  
i zmienia się tylko pod warunkiem poddawania określonych treści rewizji – jeśli do 
niej nie dochodzi, pierwotne przekonania mogą tkwić w umyśle przez całe życie”44. 
Istotność roli opiekuna w kształtowaniu się obrazu siebie dziecka, możemy znaleźć 
w koncepcji Sullivana, który posługuje się terminem „osoba znacząca”45. Z kolei 
pojęcie „wystarczająco dobra matka” Winnicotta, przedstawia opiekunkę, która 
potrafi rozpoznawać sygnały wysyłane przez dziecko, i adekwatnie na nie 
odpowiadać, co w rezultacie jest podstawą do kształtowania się poczucia własnej 
wartości i różnicowania siebie względem innych46.  

Dziecko poprzez brak umiejętności zdystansowania się wobec siebie oraz 
rozwoju egocentryzmu, stanowiącego „upośledzenie poznawczej decentracji”47  
(H. Bee, 1997, s. 212) przejmuje wszystkie dostępne informacje na swój temat. 
Powołując się więc na oceny opiekunów, tworzy pierwsze „echoidalne” samoopisy  
i samooceny, będące kopią opinii rodziców48 (por. J. Kozielecki, 1986, s. 239). 

Wraz z upływem czasu istotne stają opinie nauczycieli, rówieśników  
i znajomych (por. J. Kozielecki, 1986, s. 239), następnie partnera życiowego, 
pracodawcy, własnych dzieci, oraz innych osób znaczących, których waga zmienia 
się w poszczególnych okresach życia. 

 
Porównania społeczne 
Otoczenie społeczne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się własnego Ja, 

również wtedy, gdy wykorzystujemy je jako źródło porównań. Wraz z upływem 
czasu, wszystko, co związane z kontaktami społecznymi staje się źródłem wiedzy 
niezbędnej do formułowania sądów na swój temat. Rodzą się kolejne pytania,  
na które odpowiedzi znajdujemy poprzez przyglądanie się innym ludziom,  
by ocenić w czym jesteśmy od nich lepsi, a nad czym musimy jeszcze popracować. 
Wówczas „pierwotne pytania nie są kierowane do samego siebie, a potrzeby 
orientacji co do własnej osoby są zaspokajane przez porównywanie siebie z innymi 
ludźmi w toku „procesów porównań społecznych”49. 

Wyjaśnienie tego zjawiska możemy odnaleźć, odwołując się do teorii porównań 
społecznych Festingera, która podkreśla, że „poznajemy własne zdolności i postawy 
poprzez porównywanie się z innymi ludźmi”50. Zakłada ona, że każdy z nas ma 
potrzebę oceniania własnych zdolności, umiejętności, mocnych i słabych stron, aby 

                                                           
44M. Jarymowicz, Psychologiczne podstawy…, dz. cyt., s. 121. 
45H. Gasiul, Oblicza „Ja” w świetle…”, dz. cyt., s. 30. 
46M. Białecka – Pikul, Narodziny samowiedzy. Od poczucia odrębności do naiwnej teorii Ja (w:)  
A. Niedźwieńska, J. Neckar, (red.): Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej „Academica”. Warszawa 2009, s. 48. 
47H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S – ka. Poznań 2004, s. 212. 
48J. Kozielecki, Psychologiczna… dz. cyt., s. 239. 
49M. Jarymowicz, Psychologiczne podstawy…, dz., cyt., s. 121. 
50E. Aronson, T. D. Wilson i R. M. Akert, Psychologia… dz. cyt., s. 251. 
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uzyskać trafny i adekwatny obraz własnej osoby. Człowiek zatem będzie starał się 
zdobyć informacje jak najbardziej rzetelne i obiektywne, takie jak np. odczyt ze 
stopera, po przebiegnięciu określonego odcinka bieżni. Jednak tak trafne  
i precyzyjne informacje, bardzo rzadko udaje nam się posiąść, bowiem większość 
naszych właściwości, takich jak np. atrakcyjność fizyczna, ze względu na brak 
obiektywnego charakteru, nie daje się zmierzyć. Aby więc uzyskać niezbędne dla 
nas informacje porównujemy się pod względem określonej cechy z innymi osobami 
- „porównania dotyczą wyglądu fizycznego, zdolności, wierzeń i przekonań, 
zawodowych osiągnięć, popularności w grupie i tym podobnych cech”51.  

Konfrontowanie swoich właściwości z cechami innych ludzi, zawiera w sobie 
dwa, bardzo istotne aspekty, na których skupia się teoria porównań społecznych: 
moment dokonywania porównań oraz obiekt porównań52. Drugi z przedstawionych 
aspektów wydaje się być nad wyraz istotny. Do jego zrealizowania, niezbędni są 
nam ludzie podobni do nas, a podobieństwo determinowane jest przez 
przynależność do tej samej grupy, zwanej grupą odniesienia53. Proces ten umożliwia 
nam kształtowanie własnej tożsamości osobistej oraz społecznej54.  

W związku z charakterem dokonanych wyborów obiektu porównania, 
wyróżniamy dwa rodzaje porównań społecznych, różniących się ze względu na cel, 
jaki dzięki nim zamierzamy osiągnąć. Pierwszym motywem dokonywania porównań 
jest „ochrona i wspomaganie siebie”55. W związku z nim wyróżniamy typ porównań 
społecznych w dół, które polega na konfrontacji własnej zdolności ze zdolnością 
innej osoby, która pod jej względem wydaje się być w gorszej pozycji od nas. Jest 
ona nam potrzebna do tego, by zachować określony obraz siebie, dający nam 
poczucie zadowolenia, pozwalający na zdobycie siły niezbędnej do stawiania czoła 
kolejnym wyzwaniom. 

Sytuacja wygląda inaczej w momencie, kiedy staramy się poznać standardy 
naszych działań, które jesteśmy w stanie osiągnąć i do których zdobycia aspirujemy. 
Wówczas potrzebne będą nam osoby, które pod określonym względem wydają nam 
się być lepsze od nas. Dokonujemy wtedy porównania w górę, a więc „porównujemy 
się z ludźmi, którzy lokują się wyżej niż my w zakresie jakiejś zdolności czy cechy, 
mając na celu określenie standardu doskonałości”. Zwykle jednak, nawet w sytuacji, 
kiedy motywem naszego działania jest osiągnięcie informacji o wytycznych, 
starannie dobieramy obiekt porównań – nie może być on wyraźnie lepszy, bo 
wówczas próby dorównania im pod względem standardów mogłyby zakończyć się 
porażka i przyprawić nas o negatywne myśli o sobie. 

 
Samopoznanie w procesie projektowania kariery  
Projektowanie kariery, rozumianej jako całokształt drogi zawodowej człowieka 

to długofalowy proces. Obejmuje on przede wszystkim diagnozę potencjału  
i możliwości, nakreślanie obszarów ich wykorzystania oraz wytyczanie nowych 
ścieżek rozwoju. To także pogłębianie umiejętności podejmowania decyzji oraz 

                                                           
51W. Wosińska, Psychologia… dz. cyt., s. 59. 
52E. Aronson, T. D. Wilson i R. M. Akert, Psychologia…, dz. cyt., s. 252. 
53W. Wosińska, Psychologia… dz. cyt., s. 59. 
54Wojciszke, B., Człowiek… dz. cyt., s. 140. 
55E. Aronson, T. D. Wilson i R. M. Akert, Psychologia… dz. cyt., s. 253 
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wprowadzania i przystosowywania się do zmian, generowanych na rynku pracy  
i w miejscu pracy. 

Realizowanie procesu projektowania kariery obfituje w szereg korzyści. 
Zaliczyć do nich można: odkrycie i zdefiniowanie mocnych stron i atutów oraz 
zwiększenie pewności siebie; wyodrębnienie celów dotyczących wizji ścieżki 
edukacyjno-zawodowej, które stają się przez to bardziej osiągalne; podejmowanie 
świadomych wyborów i decyzji; zwiększenie aktywności i motywacji; wzrost 
poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za własne działania i co za tym idzie, 
większe szanse na osiągnięcie sukcesu na drodze samorozwoju. 

Plan swojej kariery przygotowuje więc licealista, student, ale także menager – 
każdy w innym zakresie. Pomimo znaczących różnić, autorom planów karier 
przyświecać powinna ta sama idea – jak najlepszego wykorzystania swojego 
potencjału. Próba sformułowania celów edukacyjnych i zawodowych ucznia, 
studenta i klienta, by była trafna i właściwa, powinna bazować na szczegółowo 
realizowanej ocenie jego predyspozycji zawodowych.  

Samopoznanie więc to pierwszy i podstawowy krok, jaki należy podjąć 
rozpoczynając proces poradnictwa zawodowego. To swoisty klucz, który wytycza 
wszystkie realizowane w dalszej kolejności działania i pozwala na to, by były 
podejmowane kompleksowo i właściwie. Jedynie bowiem mając wgląd we własną 
osobę, znając własne możliwości i potrzeby, można adekwatnie zaplanować swoją 
drogę edukacyjno-zawodową. Angażując się w pracę w zawodzie, który nie będzie 
dawał satysfakcji i niemożliwe stanie się w nim spełnianie własnych potrzeb  
i wartości, grozi regresem rozwojowym, spadkiem efektywności czy nawet 
wypaleniem zawodowym. Podjęcie nauki i pracy w kierunku zupełnie sprzecznym  
z własnymi zainteresowaniami i wartości może stać się dla człowieka drogą przez 
mękę. Dlatego też tak istotne jest inspirowanie człowieka do samopoznania. Anna 
Paszkowka – Rogacz56 rozwój samopoznania, traktuje jako celową działalność 
doradcy zmierzającą do określania zdolności, możliwości, zainteresowań, 
aktywności, systemu wartości i pełnionych społecznie ról klienta. Skupianie się  
na procesie autodiagnozy owocuje trafnym wyborem edukacyjno-zawodowym,  
a w efekcie, poprzez właściwe ulokowanie swoich zasobów, oszczędnością czasu  
i energii oraz wzrostem motywacji do działania. 

Starając się wzmocnić proces samopoznania zamierzonego, warto odnieść się 
do praktyki działań zachęcających naszych klientów do gromadzenia wiedzy  
na swój temat, tym samym zwiększając ich szanse na efektywne poruszanie się  
po rynku pracy, podnoszenie swojej konkurencyjności jako przyszłych pracowników, 
a także generowanie perspektyw na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Jakie 
zatem działania mogą być podejmowane przez pedagogów, doradców 
zawodowych, nauczycieli i wykładowców, wspierających proces samopoznania 
swoich podopiecznych? Jest to przede wszystkim: 

- zwiększanie świadomości odnośnie do swoich możliwości, zdolności  
i ograniczeń, 

- poradnictwo zawodowe skoncentrowane na obszarze planowania kariery 
edukacyjno-zawodowej, 

- rozwijanie kompetencji miękkich,  

                                                           
56A. Paszkowska – Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa, 2002. 
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- zapoznawanie z tematyką rynku pracy oraz współczesnych trendów 
edukacyjnych i zawodowych, 

- rozwijanie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 
- pogłębianie znajomości technik szukania pracy, 
- rozwijanie umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej,  
- rozwijanie przedsiębiorczości, 
- rozbudzanie aspiracji do dalszej nauki, ukazywanie korzyści 

wynikających z dalszej edukacji, zachęcanie do inwestowania we własny 
rozwój, 

- uświadamianie odnośnie do konieczności kształcenia ustawicznego, 
- zachęcanie do pogłębiania specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach zawodowych oraz zdobywanie 
certyfikatów,  

- zachęcanie klientów do nauki języków obcych, 
- udzielanie wsparcia osobom o niskim poczuciu własnej wartości, 
- inspirowanie, rozbudzanie pasji i zainteresowań, 
- ukazywanie ciekawych sposobów na zagospodarowanie swojego czasu 

wolnego. 
Proponowane działania mogą być realizowane za pomocą doradztwa 

grupowego przybierającego postać warsztatów z wykorzystaniem praktycznych 
ćwiczeń, a także poprzez konsultacje indywidualne z udziałem metod i narzędzi 
wspomagających proces określania predyspozycji i skłonności zawodowych oraz 
planowania kariery zawodowej. Zaliczyć do nich można przede wszystkim: różne 
rodzaje wywiadów, kwestionariusze i testy, checklisty, portfolio i analizę 
dokumentów, techniki projekcyjne, analizy przypadków, techniki plastyczne, gry  
i zabawy, techniki oparte na q-sorcie, techniki wzmacniające krytyczne myślenie  
i myślenie strategiczne57. 

Do cennych działań zaliczyć można również tworzenie i upowszechniane 
materiałów uświadamiających o istotności prezentowanych zagadnień, 
przybierających postać, np. plakatów, ulotek, filmów, poradników multimedialnych 
lub gier edukacyjnych. Warto również skupiać się na włączaniu w proces 
wzmacniania samopoznania pracodawców, specjalistów z określonych branż 
zawodowych, czy też absolwentów szkół, organizując tematyczne spotkania, 
pogadanki czy wykłady otwarte. Kolejną opcją jest realizacja interesujących 
konkursów z nagrodami, dni kariery lub dni przedsiębiorczości czy targów pracy, 
cieszących się na ogół dużą popularnością. 

W przypadku uczniów szkół podstawowych i średnich, istotną rolę w tym 
zakresie pełnią szkolne ośrodki kariery oraz wewnątrzszkolne systemy doradztwa 
zawodowego stwarzające szanse na zwiększenie efektywności poprzez 
delegowanie dodatkowych zdań dla wychowawców klas, nauczycieli 
przedsiębiorczości oraz nauczycieli innych przedmiotów, poruszających określone 
zagadnienia na lekcjach. 

W przypadku studentów, rolę tę pełnią akademickie biura karier, które niosą 
pomoc i wsparcie w zakresie poszukiwania zatrudnienia, planowania ścieżki rozwoju 

                                                           
57M. Rosalska, Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Poradnik dla nauczyciela i doradcy, 
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa 2012, s. 103. 



301 

 

edukacyjno-zawodowego oraz pogłębiania umiejętności niezbędnych  
do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.  

Przy projektowaniu działań rozwojowych, warto jest również pamiętać o sieci 
instytucji rynku pracy, które wspierają swoich klientów w procesie samopoznania. 
Zaliczyć do nich można centra doradztwa zawodowego dla młodzieży, centra 
informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy, powiatowe 
urzędy pracy, ośrodki wspierania przedsiębiorczości czy ochotnicze hufce pracy. 
 

Podsumowanie  
Podjęcie próby samopoznania i osiągania coraz wyższych stopni 

wtajemniczenia w tematykę własnej osoby wyzwaniem dla każdego z nas. Warto je 
jednak podjąć, ponieważ wiedza ta odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Gdyby 
nie nasze dążenie do autodiagnozy, zawsze egzystowalibyśmy „obok siebie”. Nie 
moglibyśmy być autentycznym, nie byłby w stanie określić granic swojego Ja. A nie 
znając siebie, wszystko inne byłoby dla niego równie obce i odległe. 

Pragnienie poznania siebie jest nierozerwalnie związane z potrzebą kierowania 
własnym życiem, braniem za nie odpowiedzialności oraz podejmowaniem 
przemyślanych decyzji. Samopoznanie można więc traktować jako cel sam w sobie, 
ale także jako środek do osiągnięcia celu, jakim jest życie świadome. Dlatego tak 
ważny jest wewnętrzny monolog, obfitujący w pytania o samego siebie. Jak bowiem 
pisał B.Pascal: „Trzeba poznać samego siebie. Gdyby to nie posłużyło do 
znalezienia prawdy, posłuży przynajmniej do wytyczenia własnego życia, a nie ma 
nad to nic bardziej godziwego”58. 
 

Streszczenie  
Artykuł przedstawia tematykę samopoznania, jako kluczowego działania  

w procesie planowania kariery zawodowej. Przedstawia rozumienie pojęcia 
samopoznania i dostępne metody samopoznania, stanowiące źródło samowiedzy 
człowieka. Artykuł opisuje także problematykę metod rozwijania samopoznania,  
w kontekście dokonywania wybór edukacyjnych i zawodowych i wspierania rozwoju 

Słowa kluczowe: samopoznanie, źródła samowiedzy, projektowanie kariery. 
 

Summary  
The article presents the subject of self-discovery as a key activity in the career 

planning process. It presents an understanding of the concept of self-discovery and 
available methods of self-knowledge, which are the source of man's self-knowledge. 
The article also describes the problems of developing self-knowledge, in the context 
of making educational and professional choices and supporting development. 

Key words: self-discovery, sources of self-knowledge, career planning. 
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ROLA EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KRYTYCZNEGO STOSUNKU DO 
INFORMACJI FUNKCJONUJĄCEJ W SCYFRYZOWANYM ŚWIECIE  

 
 

Wstęp  
Od edukacji należałoby wymagać, aby przygotowała swojego absolwenta do 

umiejętnego korzystania z informacji, wytworzonej w globalizującym się świecie, 
której rola wykracza poza formy zwykłego komunikowania się między ludźmi. Rolę 
informacji w „społeczeństwie sieciowym”, będącym czynnikiem organizującym jest 
społeczeństwo, jako jeden z pierwszych, przedstawił tę teorię hiszpański socjolog 
Manuel Castells1. Dzisiaj coraz trudniej jest oddzielić informację prawdziwą od 
fałszywej. 

Globalizacja sprawiła bowiem, że w globalnej wiosce, w której żyjemy, staramy 
się siebie porównywać do najlepszych wzorców (ludzi dobrobytu, rozwiniętych 
społeczeństw państw zachodnich), a informacja w tym procesie stanowi rolę 
kluczową. Dlatego tak ważne jest by była ona prawidłowo rozumiana  
i właściwie interpretowana. Łatwy dostęp do informacji wytwarza bowiem złudzenie, 
że wszyscy wszystko wiedzą i rozumieją. Szczególnie media społecznościowe 
serwują informacje spersonalizowane (dzięki odpowiednim algorytmom) 
ukierunkowane do konkretnej grupy odbiorców. W efekcie odbiorcy ci żyją w pewnej 
„bańce informacyjnej” i myślą w sposób taki jak chcą tego „decydenci informacji”.  

Przed takim niebezpieczeństwem winna chronić dzieci i młodzież współczesna 
edukacja.  

Należy zauważyć, że pojęcia takie jak cyberpunkt i cyberprzestrzeń pojawiły się 
już w powieściach science fiction około roku 19842. I początkowo, tak jak pojęcie 
informacji, stanowiły one tylko bazę do działań bohaterów. Dopiero  
z czasem okazało się, że ich prawdziwe znaczenie jest „nieco inne”. Podobna 
sytuacja zachodzi w przypadku Roku 1984 G. Orwella.3  

 
Dzieci i młodzież w Internecie  
Bogatych materiałów dotyczących zachowania się dzieci i młodzieży  

w Intrenecie dostarczają między innymi badania i raporty: EU Kids Online, (ostatni  
z 2018 roku będzie dostępny na początku 2019 roku.), Ośrodek Przetwarzania 
Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (Laboratorium Interaktywnych 

                                                           
1http://www.manuelcastells.info/en, (pobrano: 03.01.2019 r)  
2Wiśniewski M. R., Biblia cyberpunku ma 30 lat. Wszyscy żyjemy w świecie "Neuromancera", http:// 
wyborcza.pl/1,75410,16252173,Biblia_cyberpunku_ma_30_lat__Wszyscy_zyjemy_w_swiecie.html, 
(pobrano: 03.01.2019 r)  
3voldie, Wielki Brat nadal patrzy, https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=641, (pobrano: 03.01.2019 r) 
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Technologii) 4, NASK (szczególnie dotyczy to Zespołu Dyzurnet.pl) oraz Polskiego 
Centrum Programu Safer Internet5,6. 

Ponadto w proces wdrażania dzieci i młodzieży do świadomego korzystania  
z Internetu zaangażowane są fundacje. Należałoby tu wymienić przede wszystkim 
Fundację Orange7, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Pedagogium8,9. 

Szczególnie interesujące są najnowsze badania projektu EU Kids Online. 
Chociaż pełny raport, jak już było zaznaczone wcześniej, dostępny będzie dopiero 
na początku roku 2019 to znane są częściowe wyniki dotyczące zachowania się 
polskiej młodzieży w Sieci i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - 
telekomunikacyjnych. Badania te rozwieją niektóre mity i wskazują na nowe trendy 
w wykorzystywaniu przez dzieci i młodzież technologii telekomunikacyjnych.  

Prawdą jest, że dzieci i młodzież coraz dłużej przebywają w Sieci (im starsze 
tym dużej). 15% młodzieży przebywa w Internecie około pół godziny dziennie, ale 
tyleż samo przebywa w Sieci około pięciu godzin dziennie. Około 45% badanych 
korzysta z Sieci do dwóch godzin dziennie. 

Cyberprzemoc w sieci nie różni się wiele od cyberprzemocy w realu, a około 
połowa przypadków cyberprzemocy jest jawna (znany jest numer telefonu lub ip 
komputera). Niepokojącymi są fakty, że 65% uczniów nigdy lub prawie nigdy nie 
rozmawiało z nauczycielem o aktywności w Internecie. Około 33% twierdzi, że 
nauczyciele w szkole nigdy lub prawie nigdy nie zajmują się kwestią bezpieczeństwa 
online. 40% stwierdza, że w szkole nie ma ustalonych zasad korzystania z Internetu. 
45% nigdy nie rozmawiało z nauczycielami o tym, jakie są dobre zwyczaje 
postępowania w Sieci. Ponadto, co stanowi nowość w tych badaniach to fakt 
postępującej mobilności badanych. 90% z nich łączy się codziennie z Internetem za 
pomocą smartfona. Tylko 40% korzysta z komputera stacjonarnego. 

Mitem natomiast jest natomiast twierdzenie, że młodzież twórczo korzysta  
z Sieci (choć manualnie jest doskonała). Twórczo działa w sieci ok 10% młodzieży, 
a pozostała część jest biernym odbiorcą treści, które stworzyli inni10,11,12,13.  

Fakty powyższe powinny być uwzględnione w szeroko rozumianej edukacji 
(szkoła + rodzice). 

 
  

                                                           
4https://www.opi.org.pl/ (pobrano: 03.01.2019 r) 
5www.dyzurnet.pl (pobrano: 03.01.2019 r) 
6www.saferinternet.pl 
7https://fundacja.orange.pl/ 
8https://fdds.pl/ 
9http://www.fp.org.pl/ 
10Badanie EU Kids Online 2018, czyli jak dzieci i młodzież korzystają z Internetu, https://polskatimes. 
pl/badanie-eu-kids-online-2018-czyli-jak-dzieci-i-mlodziez-korzystaja-z-internetu/ar/13518568, (pobrano: 
05.01.2019 r.). 
11Orange – Co dzieci i młodzież robią w sieci?, https://www.telix.pl/rynek/2018/09/orange-co-dzieci-i-
mlodziez-robia-w-sieci/, (pobrano: 05.01.2019 r.). 
12Analogowy jak nastolatek. Polak mały ze smartfonem. Rozmowa A. Pucułek z J. Pyżalskim. Gazeta 
Wyborcza. Magazyn Świąteczny, 29-30 grudnia 2018, s.8-9.  
13Młodzież nie korzysta z komputerów?, https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/artykul/mlodziez-nie-
korzysta-z-komputerow/, (pobrano: 05.01.2019 r.). 

https://www.opi.org.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
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Programy nauczania w dobie reformy edukacji  
Edukacja polska znajduje się z specyficznym momencie. Jej reforma (niektórzy 

twierdzą, że nie jest to reforma, ale demolowanie systemu edukacji)14,15 polegająca 
w głównej mierze na likwidacji gimnazjów, wydłużenia czasu nauki  
w szkole podstawowej do ośmiu lat, wprowadzenia czteroletniego liceum i nowej 
szkoły branżowej, wymagała napisania nowej podstawy programowej dla 
poszczególnych szkół (klas).  

Panujący w oświacie chaos (tak przedstawiana jest, przez dużą część mediów, 
sytuacja w polskiej edukacji)16 powoduje sytuację wyczekiwania (że nastąpią zmiany 
w założeniach reformy) co powoduje, że brak jest odpowiedzialnych, skierowanych 
ku przyszłości programów nauczania, w których takie wartości jak koleżeńskość, 
solidarność, praca w zespole, krytyczna ocena informacji atakującej ze wszystkich 
stron młodego człowieka są odpowiednio uwypuklone. Należy bowiem wyraźnie 
stwierdzić, że informacja nie jest wiedzą, ale warunkiem niezbędnym by ją posiąść.  

Podstawa programowa z 26 lipca 2018 roku jest zmianą podstawy programowej 
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej17,18. 

Pierwsza podstawa programowa obowiązuje od 1 września 2017 roku. Druga od 1 
września 2019 roku (wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia).  

Informacja w przedstawionych podstawach programowych jest ujęta w sposób 
standardowy. Wymaga się mianowicie od ucznia (w zależności od etapu edukacji  
i rodzaju szkoły), aby ogólnie wykorzystywał różnorodne źródła i metody 
pozyskiwania informacji; odczytywał, analizował, interpretował i przetwarzał 
informacje tekstowe, graficzne, liczbowe; odróżniał fakty od opinii; objaśniał  

                                                           
14Dramatyczne zderzenie tradycjonalizmu z nowoczesnością w szkole, http://wyborcza.pl/ 
7,95891,23907879,dramatyczne-zderzenie-tradycjonalizmu-z-nowoczesnoscia-w-szkole.html, (pobrano: 
12.09.2018 r.). 
15J. Smoleński, Chaos w systemie edukacji. Rok drugi [rozmowa z Justyną Suchecką], ,http://krytyka 
polityczna.pl/kraj/chaos-w-systemie-edukacji-rok-drugi-rozmowa-z-justyna-suchecka/, (pobrano: 
05.01.2019 r,). 
16Chaos w szkołach. Minister edukacji przekonuje: rekrutacja do zdublowanych klas pierwszych szkół 
średnich nie spowoduje istotnych problemów, https://kobieta.onet.pl/dziecko/starsze-dziecko/uczen/ 
chaos-w-polskich-szkolach/sm9w32e, (pobrano: 05.01.2019 r,). 
17ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 
poz. 356.  
18ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 
dla szkoły policealnej, Dz. U. Poz. 1679.  
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i komentował informacje; odnosił się krytycznie do informacji pozyskanych  
z różnych źródeł, w tym internetowych. 

Do wymagań stawianych uczniowi nie można mieć zastrzeżeń. Natomiast rolą 
pedagoga i jego warsztatu dydaktycznego jest przełożenie tych wymagań na język 
„uczniowski”. Z tym jest niestety nie najlepiej. A będzie coraz gorzej, gdyż zaczyna 
brakować nauczycieli19. Potwierdziły to badania w ramach projektu EU Kids Online. 
Dotyczy to zwłaszcza informacji pozyskiwanych z Internetu. Niepokój wzbudza 
również fakt, że nie ujęto wprost w podstawie programowej takich elementów jak 
fake news czy deep fake. Elementów, które wydają się być kluczowe we 
współczesnej cyberprzestrzeni. 

 
Szkoła jako wyraz krytycznego stosunku do pozyskiwanej informacji  
W globalizującym się i coraz bardziej scyfryzowanym świecie rola edukacji jako 

podstawowego składnika wychowania młodzieży jest nie do przecenienia. Mówiąc  
o edukacji należałoby uwzględniać wszystkie czynniki współczesnego świata  
i funkcjonującej w nim informacji, która może być celowo preparowana, tak aby jej 
odbiorca zachowywał się zgodnie z zamierzeniami jej twórców. Należy więc na 
wszystkich przedmiotach i na wszystkich szczeblach kształcenia wpajać młodzieży 
potrzebę i chęć weryfikacji uzyskiwanej informacji.  

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że współczesna edukacja ma 
przygotować obywatela żyjącego w świecie 4.0 (Industry 4.0), w którym takie 
elementy jak roboty, sztuczna inteligencja, druk przestrzenny, przetwarzanie dużych 
zbiorów danych (big data) i inteligentne przedmioty wyposażone w systemy 
komputerowe będą decydowały o jakości życia20.  

Tak więc przed polską edukacją stoją poważne wyzwania związane  
z prawidłowym doborem treści nauczania, a przede wszystkim ze zmianą podejścia 
nauczycieli do przekazywanych informacji.  

Należy zauważyć też, że nikt nie poczeka na nasze dzieci i na ich nowoczesne 
wychowanie. Zglobalizowany świat będzie rozwijał się niezależnie od tego na jakim 
poziomie będzie nasza polska edukacja.  

 
Podsumowanie  
Przeprowadzana reforma edukacji nie sprzyja tworzeniu klimatu do 

wypracowania krytycznego stosunku do informacji funkcjonującej w scyfryzowanym 
(i coraz bardziej globalizującym się) świecie. Wynika to zarówno z chaosu, który jest 
elementem tej reformy jak i dynamiki zmian jakim podlega współczesna informacja. 
Należy tutaj wymienić przede wszystkim zalew informacji zmanipulowanej, fake 
newsy i coraz groźniejszych deepfake. Świat niestety nie poczeka na polską 
młodzież, która nie będzie właściwie przygotowana do odbioru współczesnej 
informacji. 

Ponadto rola nauczyciela powinna być bardzo aktywna, a jest niestety  
z reguły zachowawcza, co wynika z bardzo wielu czynników, których tutaj autorzy 
nie analizowali. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice zapatrzeni  

                                                           
19 M. Zubik, Nie ma komu uczyć dzieci. Przygotujcie się na scenariusz, jaki nikomu się nie śnił, 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24337508,nie-ma-komu-uczyc-dzieci-przygotujcie-sie-
na-scenariusz-jaki.html#BoxWOpImg1, (pobrano: 07.01.2019 r.) 
20 A. Kwaśniak, Cyfrowa arkadia, Newsweek Polska, 17 – 30.12.2018/ numer 52 – 53/2018, s.123-124 
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w ”biegłość informatyczną” swoich dzieci, zwykle, zapominają je uczulić na 
prawidłowy odbiór informacji uzyskiwanej z Sieci.  

 
Streszczenie 
W pracy przedstawiono stan polskiej edukacji pod kątem przygotowania jej do 

kształtowania krytycznego odbioru przez dzieci i młodzież informacji dostępnej  
w scyfryzowanym świecie. Poruszono problemy związane z doborem odpowiednich 
treści oraz metod nauczania. Przedstawiono źródła zagrożeń wynikające z nadmiaru 
informacji z, którą ma do czynienia młody człowiek. Wskazano na rolę jaką ma do 
spełnienia nauczyciel w scyfryzowanym świecie. Zwrócono uwagę na fakt, że  
z nadmiarem informacji (przeprowadzając właściwą jej ocenę) jest w stanie poradzić 
sobie przede wszystkim człowiek zaliczany do intelektualnej elity.  

Słowa kluczowe: informacja, wykształcenie, elita  
 

Summary 
This work presents the condition of the Polish education in terms of its 

preparation to form a critical perception of information present in the digitalized world 
by children and youth. Specific problems are discussed that are related to  
a proper selection of contents, as well as educational methods. Potential sources of 
danger that result from the overload of a young person by information are also 
presented. The role of the teacher in the digitalized world is emphasized. A special 
attention was drawn to the fact, that only people being the intellectual elite are able 
to digest (by a proper evaluation) the excessive information  

Key words: information, education, elite  
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FAKE NEWSY A MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  
 
 

Wstęp  
W globalizującym się świecie istotną rolę odgrywa szeroko rozumiana 

informacja. Staje się ona czynnikiem nie tylko wymiany tejże informacji, ale pewnym 
sposobem funkcjonowania współczesnego człowieka – człowieka ery rewolucji 
informatycznej. Przytłoczony nadmiarem informacji gubi się on w jej odbiorze, 
poszukując stałych punktów odniesienia. Jest to niezwykle istotne  
w dobie globalizacji zarówno gospodarczej jak i społeczno-kulturowej. 

W rewolucji tej, jednym z najważniejszych (jeżeli nie najważniejszym, 
szczególnie dla młodych osób) czynników są media społecznościowe. Nie jest więc 
przypadkiem, że są one w centrum zainteresowania specjalistów od reklamy, 
handlu, polityki i służb specjalnych poszczególnych krajów. Siła bowiem rażenia 
informacji pojawiającej w mediach społecznościowych jest zdumiewająca. 
Informacja ta najczęściej nie jest weryfikowana (z różnych względów) przez jej 
odbiorcę. Stąd taka popularność wszelkiego typu fake newsów, a ostatnio również 
dużo groźniejszej jej odmiany, a mianowicie deepfake.  

Dzięki Internetowi, a w tym przede wszystkim Facebooki, wszelkie informacje 
stają się ogólnodostępne. Problem polega jednak na tym, aby stwierdzić czy są one 
prawdziwe czy nie.  

 
Współczesny fenomen mediów społecznościowych  
Obecnie najbardziej popularne media społecznościowe (w tym komunikatory) 

to Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger, Google Plus oraz 
YouTube1,2. Z Facebooka korzysta ok. 2.2 mld ludzi na świecie (w Polsce ok. 16 
mln), a pozostałe media społecznościowe posiadają na świecie również ilość 
użytkowników liczoną w miliardach (w Polsce tych użytkowników jest kilka milionów).  

Dodatkowo popularność Internetu, w tym i mediów społecznościowych 
spowodował fakt, że wiele urządzeń pracuje dzisiaj jako urządzenia mobilne 
(laptopy, smartfony)3. W związku z tym dostępność wszystkich aplikacji 
internetowych, a przede wszystkim mediów społecznościowych jest niezależna do 
miejsca pobytu i czasu dnia. Jak wiadomo rodzi to określne konsekwencje związane 
z oddziaływaniem tych środków komunikacji na odbiorcę i uzyskiwaniem przez niego 
bieżących informacji.  

Należy podkreślić, że media społecznościowe często rządzą się swoimi 
prawami i wprowadzają własną cenzurę dla informacji umieszczanych na 

                                                           
1GLOBAL DIGITAL REPORT 2018, https://digitalreport.wearesocial.com/,(pobrano: 07.12.2018 r.) 
2https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
(pobrano: 18.12.2018 r.) 
3Ibidem 
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założonych u nich kontach4. Zagwarantowane jest to w ich regulaminach (których  
z reguły nikt dokładnie nie czyta). Wobec tego czy to jest kłamstwo czy prawda, na 
czym polega mowa nienawiści, co to jest obraza uczuć religijnych czy nagość, 
decydują portale społecznościowe. Nie trzeba dodawać, że interpretacja tych pojęć 
nie zawsze jest zgodna z indywidualnym odczuciem użytkownika portalu 
społecznościowego czy instytucji mającej tam konto.  

 
Informacje funkcjonujące w mediach społecznościowych  
W mediach społecznościowych można uzyskać informacje dotyczące 

wszystkich aspektów współczesnego życia. Wśród nich znajdują się informacje 
prawdziwe, ale coraz częściej i nieprawdziwe. Informacje nieprawdziwe można 
wstępnie podzielić na dwie duże grupy. Do pierwszej należą informacje wynikające 
z niewiedzy i braku rozeznania w poruszanym przez informującego temacie. Do 
drugiej, dużo groźniejszej, należy zaliczyć fake newsy, deepfake i wszelkiego typu 
celową dezinformację. Ze względu na charakter niniejszej pracy celem jej będzie 
analiza tylko drugiej grupy informacji.  

Fake newsy to świadomie wprowadzane błędne informacje mające na celu 
uzyskanie określonych zachowań odbiorców, uzyskanie określonych korzyści 
finansowych, czy też uzyskanie określonych korzyści politycznych. Szczególnie ten 
ostatni cel jest ostatnio masowo wykorzystywany w mediach społecznościowych. 
Dotyczy to przede wszystkim wyborów prezydenckich, wyborów parlamentarnych  
i samorządowych5. Znany jest tutaj przykład firmy Cambridge Analytica (pracującej 
m. in. dla Facebooka i pozyskującej najprawdopodobniej od niego dane  
o użytkownikach Facebooka), której algorytmy (związane ze sztuczną inteligencją) 
pozwoliły kierować odpowiednio spreparowane informacje bezpośrednio do 
Amerykanów, co zdaniem wielu analityków przyczyniło się do wygranej w wyborach 
obecnego prezydenta USA. Zdanie to potwierdzają raporty przygotowane przez 
służby Stanów Zjednoczonych dla senatu USA. Stwierdzają one, że rosyjskie trolle 
stosowały celowy nacisk na wyborców amerykańskich by nie głosowali w ogóle. 
Rozsyłano też nieprawdziwe informacje na temat Hillary Clinton (kontrkandydata  
w wyborach na prezydenta USA)6. Ujawniono w tych raportach, że dokonano 61 000 
wpisów na Facebooku,10 000 000 na Twitterze i 116 000 na Instagramie7. 

Dużo groźniejszą (fałszywą informacją wideo) w Internecie jest technologia 
deepfake. Technologia ta oparta o deep learning umożliwia dzięki odpowiednim 
algorytmom przedstawienie wideo z odpowiednio spreparowanym (fałszywym) 
obrazem. Przy czym obrazem tym może być twarz i jej mimika (technologia face 
mappingu), pora roku, pora dnia. Połączenie tych technologii umożliwia 
skomponowanie pliku wideo z osobą, która nigdy nie była w danej sytuacji. Obecnie 
technologia ta znajduje głównie zastosowanie, przede wszystkim, w branży 

                                                           
4S. Czubkowska, Lex Facebook, http://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,24005133,lex-facebook.html, 
(pobrano: 05.10.2018 r.) 
5Dowody przeciwko Rosji są silne. Komisja Europejska o dezinformacji, https://konkret24.tvn24.pl/ 
swiat,109/dowody-przeciwko-rosji-sa-silne-komisja-europejska-o-dezinformacji,889833.html, (pobrano: 
05.12.2018 r.) 
6K. Sławińska, Rosyjska dezinformacja na rzecz Trumpa? Senat USA ma raporty., https://fakty.tvn24.pl 
/fakty-o-swiecie,61/senat-usa-ma-raporty-o-rosyjskiej-dezinformacji-najsilniejsza-byla-w-2016,893434.-
html, (pobrano: 18.12.2018 r.) 
7Ibidem 
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pornograficznej.8 Nie trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, że technologia ta 
znajdzie szybko zastosowanie w przypadku np. zdyskredytowania konkretnej osoby. 
Należy bowiem zauważyć, że technologia ta rozwija się obecnie bardzo szybko  
i w ciągu paru lat będzie powszechnie dostępna (nawet dla osób niezajmujących się 
profesjonalnie informatyką). 

Jest to ogólny problem współczesnych nowoczesnych technologii. Rozwój 
produktów tych technologii wymaga olbrzymiej wiedzy, talentu, determinacji  
i oczywiście odpowiednich zasobów finansowych9,10,11. Nic więc dziwnego, że 
zajmują się nimi przede wszystkim służby specjalne, wojsko i czasem niezależni 
naukowcy z wielu uniwersytetów. Natomiast z chwilą powstania aplikacji, które 
wykorzystują te technologie są one, z reguły, na tyle proste i intuicyjne w obsłudze, 
że mogą być wykorzystane przez amatorów. Klasycznym przykładem jest tutaj 
właśnie deepfake.  

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku udostępnia zdjęć o intymnym 
charakterze w przypadku, gdy dane osoby nie są już ze sobą związane emocjonalnie 
(w latach 2015-2016 użytkownicy zamieścili w Google Photos 24 miliardy selfie). 
Jest to pewien rodzaj zemsty na partnerce/partnerze. Należy jednak zaznaczyć, że 
w krajach takich jak Anglia i Walia proceder ten (revenge porn) traktowany jest jak 
przestępstwo co skutkuje wyższymi karami kodeksowymi12.  

Popularność dezinformacji w Sieci ma swoje głębokie podłoże psychologiczne, 
które jest szeroko wykorzystywane przez twórców fałszywych informacji. Należ tutaj 
wymienić takie czynniki związane z psychologią odbiorcy jak chęć utożsamia się  
z większą grupą i aktualność poruszanej tematyki. Jeżeli do tego doda się krzykliwy 
i frapujący nagłówek to można być pewnym, że fałszywa informacja bardzo szybko 
rozprzestrzeni się w Sieci. 

Wszystkie te działania dezinformacyjne wykonywane są najczęściej  
z fałszywych (sztucznie założonych) kont w mediach społecznościowych z wyko-
rzystaniem trolli i botnetów.  

Ponadto należy zauważyć, że wszelkie wiadomości o charakterze 
dezinformacyjnym charakteryzują się pewnymi charakterystycznymi cechami.  
A mianowicie odwołują się do aktualnych wydarzeń (np. wybory, mecze piłkarskie), 
zawierają elementy sensacji, krzykliwe nagłówki i co najważniejsze (dzięki śledzeniu 
poczynań użytkownika w Sieci – legalnemu bądź nie) oferują informację 
schlebiającą odbiorcy, utwierdzając go w przekonaniu, że jest członkiem większej 
grupy o podobnych przekonaniach.  

Podobnym zagadnieniem jest wykorzystywanie w mediach społecznościowych 
informacji zawartych w czasopismach naukowych bez sprawdzenia wiarygodności 
tych czasopism. Dotyczy to przede wszystkim medycyny (choć nie tylko). Wiadomo, 

                                                           
8B. Biel, Seks, którego nie było, a który zobaczył cały świat, https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/seks-
ktorego-nie-bylo-a-ktory-zobaczyl-caly-swiat,166,2866?debateSlug=magazyn-tvn24, (pobrano: 
28.07.2018 r.). 
9A. Kopciuch, Deepfake jako nowa broń w walce informacyjnej, https://www.cybsecurity.org/pl /deepfake-
jako-nowa-bron-w-walce-informacyjnej/, (pobrano: 06.11.2018 r.). 
10M. Gajewski, Microsoft stworzył cyfrowego malarza. Sztuczna inteligencja narysuje to, czego sobie 
zażyczymy, https://www.spidersweb.pl/2018/01/komputer-rysuje.html, (pobrano: 01.11.2018 r.). 
11M. Kukliński, Sztuczna inteligencja z wyobraźnią, http://komputeropomoc.pl/nowoczesne-
technologie/sztuczna-inteligencja-z-wyobraznia/, (pobrano: 18.12.2018 r.). 
12Ł. Kotkowski, Ważne rozstrzygnięcie w Wielkiej Brytanii – revenge porn jest już przestępstwem, 
https://www.spidersweb.pl/2015/04/revenge-porn-uk.html, (pobrano: 18.12.2018 r.). 
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że w Sieci pojawiają się czasopisma pseudonaukowe, których działalność oparta 
jest głównie na publikacji wszystkiego i wszystkim, za określoną sumę pieniędzy13. 
Powoływanie się w mediach społecznościowych na przeprowadzane w tych pracach 
badania jest przyczyną wielu nieporozumień, czy wręcz przekłamań. Niewielu 
bowiem użytkowników mediów społecznościowych zdaje sobie sprawę, że 
prawdziwą informację naukową mogą uzyskać tylko z czasopism objętych 
centralnym rejestrem danego państwa czy światowej instytucji naukowej14.  

Klasycznym przykładem takiej sytuacji może być ruch przeciw szczepieniom 
dzieci15. Pojawiają się bowiem wśród zwolenników tego ruchu argumenty 
pseudonaukowe zaczerpnięte wprost z publikacji z czasopism „naukowych”.  

 
Walka z dezinformacją w Internecie  
Walka z wszelkiego typu dezinformacją w Internecie jest konieczna  

i niezbędna. Istnieją organizacje międzynarodowe i całe strony internetowe 
poświęcone temu zagadnieniu16,17. Zawarto tam zalecenia jak rozpoznawać 
informację prawdziwą od dezinformacji (fake newsa). Omówiono między innymi 
sposób sprawdzania prawdziwości strony, autora tekstu oraz potwierdzenia 
prawdziwości informacji. Uczulono również na fakt, że informacja uzyskana od 
zaufanej osoby nie musi być prawdziwa. Zalecono zachowanie przede wszystkim 
elementarnej roztropności i rozwagi.  

Unia Europejska od dawna stara się ingerować w rynek telekomunikacyjny  
w tym i w Internet. Szczególne zainteresowanie UE kieruje w stronę potentatów na 
rynku mediów społecznościowych Google’a i Facebooka18,19,20,21. Dotyczy to 
ochrony danych osobowych, fałszywych informacji, walki z terroryzmem i hakowania 
kont.  

                                                           
13Sz. Zdziebłowski, Setki tysięcy naukowców publikują w czasopismach pseudonaukowych, 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30385%2Csetki-tysiecy-naukowcow-publikuja-w-
czasopismach-pseudonaukowych.html, (pobrano: 18.12.2018 r.).  
14A. Drabek, Dlaczego warto indeksować czasopisma naukowe w bazach danych?, 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/2016/12/28/dlaczego-warto-indeksowac-czasopisma-naukowe-w-
bazach-danych/, (pobrano: 18.12.2018 r.). 
15R. Kędzierski, Rosyjskie trolle: "Tylko elita dostaje czyste szczepionki". Naukowcy ujawniają 
manipulacje, http://next.gazeta.pl/next/7,151003,24005834,rosyjskie-trolle-tylko-elita-dostaje-czyste-
szczepionki.html, (pobrano: 05.10.2018 r.). 
16International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA, https://www.ifla.org/, (pobrano: 
10.12.2018 r.). 
17N. Sawka, K. Korzeniowska, Polityka w Internecie. Czy to fejk? Pomyśl, zanim udostępnisz, 
http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,23980098,polityka-w-internecie-czy-to-fejk.html, (pobrano: 
10.12.2018 r.). 
18M. Nowak, Nieopowiedziana wcześniej, prawdziwa historia konfliktu Google kontra Komisja, 
Europejska, https://www.spidersweb.pl/2018/10/google-kontra-komisja-europejska-historia-
prawdziwa.html, (pobrano: 17.12.2018 r.). 
19E. Udin, EU is critically investigating Google’s activities – May file the fourth lawsuit, https:// 
www.gizchina.com /2018/12/01/eu-is-critically-investigating-googles-activities-may-file-the-fourth-
lawsuit/, (pobrano: 17.12.2018 r.). 
20Facebook pod lupą UE? Bruksela chce prześwietlić spółkę, https://businessinsider.com.pl/firmy/ue-
chce-sprawdzac-facebooka-komisja-przyjela-rezolucje/s8p9mnk, (pobrano: 17.12.2018 r.). 
21D. Długosz, UE chce, aby Facebook, Twitter i YouTube skuteczniej walczyły z terroryzmem 
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/ue-chce-aby-facebook-twitter-i-youtube-
skuteczniej-walczyly-z-terroryzmem/jt57l4m, (pobrano: 17.12.2018 r.).  
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Intersujące wydają się być tutaj spostrzeżenia poczynione przez reżysera 
Krzysztofa Warlikowskiego w przemówieniu w dniu 5 grudnia 2018 r.  
w Parlamencie Europejskim (przemówienie z okazji wręczenia Prix du livre 
européen).22 Pan Warlikowski stwierdził tam bowiem, że telewizja, prasa, media 
nieuchronnie stały się maszyną do produkowania powierzchni reklamowych,  
a twórcy w nich występujący zaspokają najgłupsze pragnienia odbiorców. Zwrócił 
uwagę na brak krytycyzmu wśród współczesnych społeczeństw w ocenie obecnego 
świata i związany z tym analfabetyzm polityczny. Obserwując zachowania dzisiaj 
pewnych grup studentów, autorzy niniejszej pracy są w stanie przychylić się do 
powyższych spostrzeżeń.  

Co do skuteczności walki z dezinformacją w Internecie zdania, wśród ekspertów 
od bezpieczeństwa sieciowego, są podzielone. Część z nich uważa bowiem, że 
walka z dezinformacją w Internecie jest jak walka z nowym typem uzbrojenia, czy 
walka z hakerami. W jednym i drugim przypadku można tylko reagować na „skutki”. 
Nie można bowiem przewidzieć form i metod działania „agresora”.  

 
Podsumowanie  
Walka fałszywą informacją, jaka pojawia się w mediach społecznościowych 

(ogólnie w Internecie), wydaje się być walką przegraną. Wynika to, przede 
wszystkim, z braku krytycznej oceny tej informacji przez współczesne 
społeczeństwo. Pogoń za sensacją i chęć za wszelką cenę zaistnienia w Sieci są na 
tyle silną motywacją dla wielu osób, że wszelkie apele o rozsądne korzystanie  
z Internetu, a przede wszystkim z mediów społecznościowych okazują się 
bezskuteczne.  

Nakłada się na to niezwykle burzliwy rozwój technologii teleinformatycznych, 
algorytmiki i sztucznej inteligencji. Wszystkie te dziedziny są poza zasięgiem 
intelektualnym przeciętnego obywatela (ery informatycznej). Tylko osoby potrafiące 
kontrolować te obszary wiedzy są w stanie w pełni wykorzystać obecne technologie. 
Skutek tego jest widoczny w Sieci.  

Pewne światło na powyższe zagadnienia może rzucić stwierdzenie Władimira 
Putnia, który powiedział, że ten kto opanuje sztuczną inteligencję będzie rządził 
światem23.  

 
Streszczenie 
W pracy przedstawiono problemy wynikające z rozprzestrzenia się, przede 

wszystkim w mediach społecznościowych, wszelkiego typu fałszywych informacji. 
Zwrócono uwagę na podłoże psychologiczne i socjologiczne powyższego zjawiska. 
Przedstawiono przykłady wpływania na całe grupy społeczne poprzez produkcję 
fake newsów. Wskazano na nowe trendy w produkcji tych informacji. Poruszono 
problemy związane z zastosowaniem najnowszych technologii teleinformatycznych, 
sztucznej inteligencji oraz nowych technik filmowych w wytarzaniu fałszywych 
informacji w tym filmów. Nadmieniono, że w zjawisko przygotowywania  

                                                           
22Warszawa. Przemówienie Krzysztofa Warlikowskiego w PE, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/ 
268435.html, (pobrano: 13.12.2018 r.). 
23M. Bellon, Putin: Ten, kto zostanie liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, będzie rządził światem, 
https://businessinsider.com.pl/technologie/ai-sztuczna-inteligencja-pozwoli-rzadzic-swiatem-
putin/43px288, (pobrano: 11.06.2018 r.). 
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i rozprzestrzenia się fake newsów zaangażowani są najlepsi specjaliści ze służb 
specjalnych, wojskowi i cywile tworzący elitę intelektualną danego środowiska.  

Słowa kluczowe: fałszywe informacje, media społecznościowe, elita  
 

Summary 
This work presents problems that arise from the spread of a variety of fake 

information, especially in the social media. An attention is drawn to a psychological 
and sociological background of this phenomenon. Presented are the examples of 
influencing entire social groups by distribution of fake news. New trends in the 
preparation of such news are appointed. Problems related to the use of the latest 
ICT technologies, the AI and the new movie techniques to produce fake information 
are also discussed. It is also presented that the phenomenon of preparation and 
distribution of fake news is highly influenced by specialists from special services – 
military and civilians that constitute the elite of a given society. 

Key words: fake news, social media, elite  
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WYCHOWANIE FIZYCZNO-ZDROWOTNE I TURYSTYCZNE W GIMNAZJUM IM. 

KS. JANA DŁUGOSZA WE WŁOCŁAWKU W I POŁOWIE XX W. 
 
 

Wstęp 
Niniejszy tekst stanowi wyimek badań z zakresu działalności naukowo-

wychowawczej szkół kościelnych, w tym przede wszystkim gimnazjów i liceów 
funkcjonujących niegdyś na obszarze dzisiejszej Polski. Poniżej przedstawiam 
wyniki badań nad pracą wychowawczą prowadzoną w Gimnazjum im. Ks. Jana 
Długosza we Włocławku w świetle XX–wiecznych roczników szkolnych: 1918/1919 
r., 1926/1927 r. i 1932/1933 r., jakie zachowały się w Archiwum Diecezjalnym we 
Włocławku. Najstarsza pozycja wydana została nakładem „Koła Wpisów”, a dochód 
ze sprzedaży przeznaczono na czesne niezamożnych uczniów. Rocznik z 1927 r., 
pod redakcją Tadeusza Foppa, opublikowany był już przez władze gimnazjalne. 
Pieniądze zarobione podczas rozpropagowania biuletynu miały zasilić budżet na 
wyposażenie nowego gmachu placówki. Rocznik z 1933 r. został zatytułowany, zaś 
następująco – Zakład Naukowo Wychowawczy z Internatem. Dopiero w podtytule 
pojawia się informacja o Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza z dopiskiem o profilu 
placówki tzn. 6 – klasowej szkoły męskiej. Zeszyt wydano nakładem własnym bez 
szczególnego przeznaczenia. Należy zaznaczyć, iż większość zmian w tytułach 
roczników placówki wynika z reform XX-wiecznej oświaty w Polsce.  

Artykuł uzupełniają fakty z zakresu dziejów Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza 
we Włocławku zawarte w pozycjach zwartych, w tym w książce pt. Gimnazjum  
i Liceum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku 1916-1949, autorstwa: Andrzeja 
Mietza, Mariana Pawlaka oraz Marzeny Szczotkowskiej – Topić. 

 
Gimnazjum im. Jana Długosza w I połowie XX w.  
Powstanie Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza związane jest z działalnością 

oświatowo-wychowawczą biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego. 
Jednym z pierwszych zabiegów administratora diecezji w kierunku polepszenia 
formowania młodzieży były starania u władz rosyjskich o założenie placówki 
edukacyjnej na poziomie gimnazjum. Wzór programowy i organizacyjny takiej 
instytucji widział on w gimnazjum wyznaniowym św. Katarzyny w Petersburgu, 
prowadzonym przez Stefana Cybulskiego1. Biskup jednak otrzymał odpowiedź 
odmowną. Otwarcie szkoły umożliwiły dopiero, podczas I wojny światowej, 
okupacyjne władze niemieckie, którym zależało na pozyskaniu czynnika polskiego2. 
Poparcie Polaków utożsamiane, bowiem było przez nich z jedną z dróg 
prowadzących do stałego opanowania ziemi włocławskiej. Mimo dużego nacisku 
gospodarczego Niemcy stosowali liberalizację życia kulturalnego i społecznego,  

                                                           
1A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku 
1916-1949, Wydawnictwo Uczelniane WSP. Bydgoszcz 1995, s. 15.  
2Tamże, s. 16.  
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w tym oświatowego. Wydane 24 sierpnia 1915 r. Rozporządzenie o organizacji 
szkolnictwa polskiego podporządkowywało im, zatem: działalność edukacyjną, 
zatrudnianie nauczycieli i funkcjonowanie placówek edukacyjnych3.  

Dzięki dalszym staraniom biskupa włocławskiego, dnia 2 września 1916 r. 
swoją pracę rozpoczęło Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza. Na jego siedzibę 
ordynariusz diecezji przeznaczył lewe skrzydło pałacu biskupiego. Na początku 
nauczano w klasie wstępnej oraz w 4 kolejnych klasach. Co roku dodawano po 
jednej klasie wyższej, a w 1920 r. w 7 klasach uczyło się 400 uczniów, a 3 klasy 
młodsze miały oddziały równoległe. Przy Gimnazjum funkcjonowała dodatkowo 
bursa z przeznaczeniem na 30 osób. Niestety podczas najazdu bolszewickiego na 
Włocławek w 1920 r. pałac spłoną, a wraz z nimi wszystkie pomieszczenia  
i sprzęty szkolne. Placówkę zatem przeniesiono do budynku po dawnej sufraganii. 
W 1923 r. Gimnazjum otrzymało prawa państwowe. W związku z tym już w 1925 r. 
10 wychowanków przystąpiło do egzaminu maturalnego. W 1928 r. siedzibę szkoły 
przeniesiono do nowego gmachu przy ul. Łęgskiej. Placówka stała się szkołą 
katolicką prywatną o kierunku humanistycznym opłacaną z funduszu Kurii 
Diecezjalnej i wpłat uczniowskich4.  

Na mocy ustawy O ustroju szkolnym z dnia 11 marca 1932 r. oraz orzeczenia 
Władz Szkolnych z dnia 12 kwietnia 1933 r. klasy niższe Gimnazjum przemianowano 
na 3 placówki: 6-klasową męską Szkołę Powszechną im. Ks. Jana Długosza5; 
Prywatne Gimnazjum Męskie im. Ks. Jana Długosza; Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks. Jana Długosza6. 

Natomiast od 1945 r. funkcjonowały: 7-klasowa szkoła powszechna, 4-letnie 
gimnazjum i 2-letnie liceum o profilach humanistycznym oraz matematyczno-
fizycznym7. Kolejna reforma nastąpiła wraz z przemianami w systemie szkolnictwa 
polskiego w 1948 r., wynikającymi z uchwały KC PZPR z dnia 1 marca  
O powołaniu 11-letniej szkoły powszechnej złożonej z 7-klasowej szkoły 
podstawowej i 4- letniego liceum8. Taką też strukturę przyjęła opisywana placówka 
katolicka.  

W wyniku szerzącej się dezaprobaty władz państwowych w stosunku do 
szkolnictwa katolickiego oraz zmieniającej się rzeczywistości oświatowej w końcu I 
połowy XX w. większość edukacyjnych placówek wyznaniowych w Polsce 
wygaszała swoje funkcjonowanie. We Włocławku z pośród opisywanych, jako 
pierwsze prace zawiesiło Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Długosza i weszło 
w skład 11-klasowej szkoły powszechnej9. Szkoła powszechna uległa likwidacji, zaś 
dnia 30 czerwca 1949 r. za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego10. 
Również w tym samym roku działalności zaprzestało Gimnazjum katolickie. 
Zamknięcie zakładu było konsekwencją nowej polityki oświatowej państwa i różnicy 

                                                           
3Tamże.  
4M. Morawski, Monografia Włocławka (Włocławia), Czcionkami Drukarni Diecezjalnej. Nakład autora. 
Włocławek 1933, s. 323. 
5Zakład Naukowo -Wychowawczy z Internatem. Męska 6-klasowa Szkoła Powszechna i Gimnazjum 
męskie im. Ks. Jana Długosza, Nakład Własny. Włocławek 1933, s. 2.  
6A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 20.  
7Tamże, s. 20.  
8Tamże.  
9Tamże, s. 26.  
10Tamże, s. 21.  
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zdań między władzą a klerem włocławskim, co do kierunku wychowania młodzieży. 
Uczniowie włocławskich placówek katolickich, bowiem często protestowali  
w związku z narzuconym przez rząd obowiązkiem uczestnictwa w świętach  
i uroczystościach państwowych. Jednocześnie kierownictwo opisywanego zakładu 
nie chętnie współpracowało z nowo powstającymi organizacjami wewnątrz-
szkolnymi11, a przede wszystkim Związkiem Młodzieży Polskiej12. Ostatecznie Kuria 
włocławska nie widziała już możliwości realizowania założonych celów 
wychowawczo-edukacyjnych, w nowej rzeczywistości szkolnej.  

 
Wychowanie fizyczno-zdrowotne w I połowie XX w. 
Równomierny rozwój młodego człowieka w kontekście duchowym, umysłowym 

i fizycznym stanowił jeden z głównych celów działalności pedagogicznej szkół 
katolickich w Polsce doby XX w. Natężenie prac pedagogicznych, formy i metody 
stosowane przy działalności naukowo-wychowawczej oświatowych placówek 
kościelnych zależały od wielu czynników takich jak: uposażenie, region 
funkcjonowania, warunków lokalowych, samodzielność w podejmowaniu decyzji 
pedagogicznych, profilu edukacyjnego oraz wieku podopiecznych.  

W I połowie XX w. w Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku 
realizowano szeroki program edukacyjno-wychowawczy o czym świadczą 
zachowane materiały archiwalne w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Wśród 
ścieżek procesu nauczania–uczenia się oraz działań formacyjnych szkoły wyróżnić 
można również pracę na rzecz podniesienia poziomu wychowania młodzieży  
w aspekcie fizyczno-zdrowotnym. Przy czym nadzór pedagogiczny placówki 
zakładał, że realizacja wyznaczonych celów w opisanych powyżej kierunkach 
przynosi także rozwój w zakresie umysłowym. Ponadto u podstaw programów 
wychowawczych leżało m.in. formowanie człowieka zdrowego duchowo oraz 
fizycznie, posiadającego nienaganny instynkt oraz wykazującego się higienicznym 
trybem życia13. W roku szkolnym 1937/1938 w dyspozycjach do wychowania dzieci 
i młodzieży placówki dołączono cel szczegółowy w aspekcie wychowania człowieka, 
ukierunkowany na opiekę i rozwój stanu fizycznego uczniów14. W I połowie XX wieku 
pedagodzy wszystkich zakładów katolickich, bowiem upatrywali w pracy nad 
wychowaniem fizyczno-zdrowotnym, drogę ku ochronie przed złem doczesnym. Zło 
to, zaś stanowiło: nieodpowiednie towarzystwo, marnotrawienie czasu, nałogi  
i choroby płciowe. 

W aspekcie praktycznym działalność opisywanej placówki na polu tężyzny 
fizycznej i zdrowego trybu życia podległa ciągłej modyfikacji i rozwojowi. W roku 
szkolnym 1918/1919, nie było jeszcze nauczyciela w-f, toteż nie odbywały się 
zajęcia gimnastyczne. Uczniowie i grono pedagogiczne zdecydowało się w 1919 r. 
na powołanie koła sportowego, którego głównym zadaniem było dostarczanie 
sportów, gier i zabaw dla ogółu młodzieży gimnazjalnej. Kuratorem koła został prof. 
Kazimierz Służałka15. Uczniowie podzieli się na następujące sekcje: piłki nożnej, 

                                                           
11Przede wszystkim: Koło Przyjaciół Żołnierzy, Odbudowy Warszawy, Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.  
12Tamże, s. 110.  
13Tamże, s. 95.  
14Tamże, s. 96.  
15Rocznik 8-klasowego Gimnazjum im. Jana Długosza, Nakładem „Koła Wpisów” przy Gimnazjum im. 
Jana Długosza. Włocławek 1919, s. 52. 
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palanta, krokieta i gimnastyki16. Urządzili także biblioteką, w której zgromadzono ok. 
100 broszur z zakresu sportu, gimnastyki i higieny. Zorganizowali wiele 
przedsięwzięć sportowych przy pomocy zgromadzonego sprzętu sportowego jak np. 
krokieta, trąbki, piłek17. Ostatecznie pod koniec roku 1919 zatrudniono nauczyciela 
gimnastyki, który prowadził ćwiczenia w systemie szwedzkim18. System ten zakładał 
realizowanie zajęć w kierunku leczniczym organizmu. Stosowano, zatem ruchy 
odpowiadające potrzebom ciała i obejmujące jego wszystkie części. Celem 
całościowym takiej gimnastyki był harmonijny rozwój ducha i ciała za pomocą 
ćwiczeń o oznaczonej formie, pozycji wyjściowej, drodze, rytmie i pozycji 
końcowej19. W roku szkolnym 1926/1927 uczniowie od klasy I do VII uczestniczyli  
w zajęciach gimnastyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Tylko klasa VIII miała po 
1 godzinie tygodniowo. Lekcje w okresie wiosenno-letnim odbywały się na placu 
przed gmachem Gimnazjum a w trakcie zimy w budynku Straży Ogniowej. 
Wychowankowie placówki brali cykliczny udział w święcie sportu, który odbywał się 
we Włocławku w miesiącu czerwcu. Wówczas uczestniczono wspólnie z innymi 
szkołami w grach grupowych: siatkówce, koszykówce, palancie fińskim, kwadrancie 
i dwóch ogniach20. W tym samym roku w programie szkoły wyróżniono zajęcia  
z higieny, prowadzone 1 godzinę tygodniowo w klasie VIII21. 

Kolejną drogę, w ochronie młodych chłopców przed niebezpieczeństwem życia 
niegodnego chrześcijanina, stanowiła przynależność do hufca przysposobienia 
wojskowego. Organizacja ta przeznaczona była dla młodzieży starszej. Zajęcia tego 
typu odbywały się raz w tygodniu w koszarach wojskowych pod kierunkiem 
nauczyciela gimnastyki22. W roku szkolnym 1926/1927 hufiec złożony z 51 uczniów 
odbył cały kurs rekrucki i wziął udział w nocnych ćwiczeniach bojowych okręgu 
włocławskiego23.  

Rok 1933 przyniósł zmianę w funkcjonowaniu placówki szkolnej. Jak już 
wspominałam powyżej Gimnazjum przemianowano na 6-klasową męską Szkołę 
Powszechną im. Ks. Jana Długosza. W myśl nowo sformułowanych celów procesu 
nauczania-uczenia się w placówce dbano m.in. o rozwój sprawnego fizycznie 
Polaka-chrześcijanina24. W tym celu zajęcia przedmiotowe odbywały się przed 
południem, a po południu organizowano tylko gry ruchowe25. W dążeniu do 
uzyskania odpowiednich wyników pomagało wspomniane już powyżej Koło 
Sportowe. Reforma szkolnictwa oraz nowe prądy pedagogiczne wpłynęły także na 
rozwój tej wewnątrzszkolnej organizacji. Od 1933 r., bowiem Koło posiadało 7 sekcji: 
wioślarską, kajakową, siatkówki, koszykówki, ping-ponga, hockey’a lodowego oraz 

                                                           
16Tamże.  
17Tamże.  
18Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt.. Ramowy plan zajęć.  
19System gimnastyki szwedzkiej został stworzony przez P.H.Ling w 1804 r. pod wpływem Guts Muthsa. 
W Polsce pierwsze próby wprowadzenia tego systemu przypadają na lata 90-te XX w. Protoplastami  
w tym zakresie byli: H. Kuczalska, R. Skowroński, Wł. Kozłowski, E. Piasecki, J. Mayówna. 
http://www.gutenberg.czyz.org/ (pobrano 20.10.2018 r.). 
20Rocznik Gimnazjum Humanistycznego im. Ks. Jana Długosza, Nakładem Gimnazjum im. Ks. Jana 
Długosza. Włocławek 1927, s. 38. 
21A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 82. 
22Rocznik Gimnazjum Humanistycznego… dz. cyt., s. 38.  
23Tamże, s. 38. 
24Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt., s. 4.  
25Tamże, s. 4.  
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tenisa. W tak wszechstronnym rozwoju fizycznym młodym adeptom pomagał fakt 
posiadania przez szkołę boiska do siatkówki, koszyków, rzutni, skoczni a przede 
wszystkim własnego kortu tenisowego26. Praca w Kole budowała, zaś w uczniach 
karność, solidarność, umiejętność pracy w grupie i zgodność27. Co jednocześnie 
pomagało młodzieży w prowadzeniu życia wolnego od używek i zapewniało zajęcia 
odpowiednie dla zdrowia i umysłu wychowanków.  

W ramach rozpowszechniania potrzeby dbania o zdrowe ciało i tym samym 
odizolowania wychowanków od pokus zewnętrznych organizowano odczyty, 
skierowane do uczniów. Odnosiły się one do kwestii powszechnie wówczas 
występujących chorób jak np. gruźlica i inne choroby płuc. Zaznaczano w trakcie 
takich wykładów jakie są objawy danej dolegliwości, w jaki sposób należy dbać  
o higienę i chronić się przed zarazkami oraz jak wygląda proces leczenia28. 
Pouczano także młodzież o szkodliwości nałogów takich jak nikotyna i alkohol, które 
powodują wyniszczenie organizmu29. W klasach wyższych dyskutowano  
o higienie jamy ustnej oraz chorobach infekcyjnych30. 

Jednocześnie kwestię rozwoju fizycznego uczniów szkoły poruszano także 
podczas specjalnych konferencji z rodzicami. Uważano, bowiem że prawidłowy 
rozwój ciała prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału umysłowego. Ponadto 
zapewnienie odpowiedniego trybu życia jest gwarantem procesu uformowania 
człowieka dążącego ku Królestwu Bożemu. Od 1926 r. wprowadzono, więc cykliczne 
formy spotkań w niedzielę po nabożeństwach szkolnych31. W latach 1933-1939 
półokresowe i okresowe konferencje z rodzicami stanowiły jeden z głównych 
kierunków działalności zakładu. Miały także prowadzić do współodpowiedzialności 
rodziców za proces wychowawczy32. W okresie funkcjonowania placówki w zakresie 
zdrowia i tężyzny fizycznej dyskutowano przede wszystkim o: 

- potrzebie zwiększenia częstotliwości wycieczek pieszych; 
- bezpieczeństwie w szkole i przestrzeganiu wewnętrznych przepisów; 
- potrzebie większej dbałości o prawidłowe postawy uczniów; 
- potrzebie wzmożonego uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych; 
- wpływie nałogu nikotynowego na rozwój młodzieży szkolnej; 
- potrzebie szczepień33; 
- najważniejszych wskazaniach higienicznych wśród młodzieży szkolnej  

w związku z chorobami jesiennymi; 
- zagadnieniach seksualnych w wychowaniu; w dwóch kontekstach: rozwoju 

fizycznego oraz świadomości płciowej; 
- działaniach klimatu górskiego, podgórskiego i morskiego; 
- znaczeniu kąpieli rzecznych, morskich, solankowych i słonecznych34; 
- chorobie społecznej – gruźlicy; 

                                                           
26Tamże, s. 6.  
27A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 104.  
28Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt., s. 24.  
29Rocznik Gimnazjum Humanistycznego… dz. cyt., s. 26. 
30Tamże, s. 40.  
31A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 106. 
32Tamże, s. 106.  
33Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt., s. 28. 
34A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 107. 
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- szkarlatynie i innych chorobach dzieci i młodzieży35. 
Rodzice natomiast, w pierwszych miesiącach po I wojnie światowej, bardzo 

często prosili o zapewnienie ochrony przed zamętem politycznym i uświadomienie 
młodzieży co do powinności narodowych36.  

Od 1933 r. działalność szkoły w zakresie wychowania fizycznego ale także 
turystycznego wspierała Sekcja Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży pod nazwą 
Patronów klasowych37. Organizowała m.in. w tym zakresie odczyty i wycieczki np.  
w roku szkolnym 1938/1939 uczniowie odbyli rejs statkiem do Otłoczyna38. Sekcja 
prowadziła sklepik, w którym na długiej przerwie można było kupić: bułeczki, owoce, 
cukierki, czekoladę, mleko, kanapki, kakao i herbatę39. Ponadto dożywiała młodzież, 
a także dbała o profilaktykę higieny w domach i na stancjach. Władze diecezjalne, 
kadra pedagogiczna oraz rodzice zmierzali do zwiększenia kontroli nad warunkami 
życia młodzieży poza miejscem zamieszkania. W taki sposób przedłużano ochronę 
wychowanków, przed używkami, złym towarzystwem i chorobami, na rzeczywistość 
pozaszkolną.  

Wśród kadry szkolnej znajdował się także lekarz, który co roku określał stan 
zdrowotny uczniów. Do zadań lekarza należało przede wszystkim: nadzór nad 
stanem sanitarnym pomieszczeń szkolnych; piecza nad zdrowiem, czystością 
uczniów, prawidłowym rozmieszczeniem w klasach; nadzór nad prawidłowością 
śródlekcyjnych ćwiczeń oddechowych i nad higieną nauczania; dozór nad co 
miesięcznymi kąpielami uczniów, higieną zabaw i gier, odżywiania i spania40. 
Uczniów badano dwa razy do roku. Dla każdego prowadzono karty zdrowia  
i przekazywano informacje rodzicom ustnie bądź na specjalnych końcowych 
formularzach. Pomocy ambulatoryjnej udzielano w czasie dużej pauzy szkolnej. 
Natomiast młodzież z podejrzeniem choroby zakaźnej lekarz odwiedzał również  
w domu i udzielał rad co do ochrony i zabezpieczenia przed zarażeniem najbliższego 
otoczenia41. W wyższych klasach przeprowadzał coroczny wywiad środowiskowy ze 
wskazaniem na nałogi, gruźlicę i choroby płciowe42. 

Pod okiem lekarza kierownictwo szkoły dbało o odpowiedni rozwój ciała także 
poprzez wydawanie na dużej przerwie ciepłego mleka i kakała. Biedniejsi uczniowie 
otrzymywali je za darmo, a bardziej zamożni za niewielką opłatą. Co miesiąc 
chłopców prowadzano do łaźni miejskiej na natrysk. Wykonywano także szczepienia 
przeciwko ospie i szkarlatynie43. 

Po 1933 r. wprowadzono również czynności, które miały usprawniać utrzymanie 
higieny w budynku szkolnym. W salach rekreacyjnych wprowadzono pijalnie z wodą 
ze studni artezyjskich. Skanalizowano łazienki i udostępniono większą ilość 
natrysków. Dodatkowo często wietrzono gmach a temperaturę ogrzewania 
dostosowywano do potrzeb higieny44. Również w tym samym okresie zatrudniono 

                                                           
35Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt., s. 28. 
36Tamże. 
37Zakład Naukowo-Wychowawczy… dz. cyt., s. 6-8. 
38A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 108. 
39Tamże.  
40Rocznik Gimnazjum Humanistycznego… dz. cyt., s. 39.  
41Tamże, s. 39.  
42Tamże, s. 40.  
43Tamże, s. 42.  
44Tamże, s. 4.  
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lekarza dentystę, który dwa razy do roku dokonywał przeglądu dentystycznego 
uczniów.  

 
Wychowanie fizyczne w internacie szkolnym  
Internat oświatowego zakładu włocławskiego pełnił ważną rolę w całym 

procesie wychowania jakie prowadzone było w murach szkolnych. Zdaniem kadry 
pedagogicznej był dopełnieniem całokształtu pracy nad formowaniem młodego 
pokolenia, szczególnie tam gdzie brakowało wsparcia od rodziny. Instytucję 
powołano do życia w roku szkolnym 1927/1928. Stanowiła ona uhonorowanie pracy 
wychowawczej biskupa włocławskiego Stanisław Zdzitowieckiego. Wychodziła 
także naprzeciw potrzebom współczesnym tzn. szerzenia się zepsucia społecznego 
i fermentu rodzinnego, które wpływały na nieprawe funkcjonowanie młodych dusz45. 
Internat miał za zadanie wspomóc rodziców: w wychowaniu dzieci oraz w pracy nad 
ochroną młodzieży przed zgubną rzeczywistością tego świata.  

„W dobie silnego rozwoju życia rodzinnego najidealniejszym środowiskiem 
wychowawczym była niewątpliwie rodzina. Dziś w przeważającej ilości wypadków 
rodzina nie posiada ani dawnej spoistości, ani tradycji zasad moralnych, ani nawet 
spokoju, które to czynniki stanowią warunki konieczne dla konsekwentnego, 
cierpliwego i skutecznego oddziaływania wychowawczego. Postulaty te spełnia 
internat, izolując młodzież od trosk, kłopotów i niepokojów życia rodzinnego, 
stwarzając poza znakomitemi warunkami fizycznemi i kulturalnemi – środowisko 
naturalne dla rozwoju młodzieży: grono rówieśników”46.  

Tak szerokie funkcje Internatu mieściły w sobie (o czym świadczy powyższy 
cytat) wychowanie fizyczno-zdrowotne uczniów placówki włocławskiej. Realizując 
zadania: ochronę przed zepsuciem społecznym I połowy XX w. oraz troskę  
o tężyznę ciała, władze placówki od 1933 r. udostępniły do dyspozycji młodzieży 6 
sypialni z 20 łóżkami. Każdy z pokoi posiadał odpowiednią wentylację  
i naświetlenie słoneczne. Na piętrach znajdowały się skanalizowane ustępy, 
umywalnie i pokoje kąpielowe oraz oddzielne pomieszczenie na skład bielizny. Nad 
zdrowiem i sprawnością fizyczną wychowanków czuwał lekarz, pielęgniarka  
i dentysta. Przygotowano salę infirmerję na 12 osób w celu izolacji oraz izolacyjno-
obserwacyjną na 2 osoby. Sen odbywał się od 21 do 7.15 rano. Każdy nowy dzień 
rozpoczynano 9-minutową gimnastyką47. Natomiast o wyżywienie i higienę uczniów 
zamieszkałych w Internacie dbał lekarz szkolny, który sprawdzał kuchnię  
i produktu spożywcze. Młodzież, zaś spożywała posiłki 5 razy dziennie – obfite bez 
ograniczeń. Nakazywano także rano i wieczorem mycie od pasa oraz zmianę 
bielizny dwa razy w tygodniu. Natryski i ciepła woda na nogi obowiązywała raz  
w miesiącu. Dodatkowo lekarz badał także obsługę Internatu. Ponadto kadra 
pedagogiczna bursy traktując ćwiczenia fizyczne jako odpoczynek od nauki 
organizowała dla swoich podopiecznych:  

- zajęcia sportowe na korcie tenisowym;  
- gry pokojowe;  
- zawody w ping-ponga; 

                                                           
45Rocznik Gimnazjum Humanistycznego… dz. cyt., s. 16.  
46Zakład Naukowo-Wychowawczy… dz. cyt., s. 8. 
47Tamże, s. 9. 



326 

 

- gry boiskowe48. 
 
Wychowanie turystyczne w I połowie XX w. 
Ochrona przed złem świata doczesnego, tzn.: nieodpowiednim towarzystwem 

rówieśniczym; bezproduktywnym wykorzystywaniem czasu wolnego oraz 
fermentem rodzinnym, w placówce włocławskiej odbywała się także za 
pośrednictwem wychowania turystycznego.  

W związku z tym, w programie edukacyjnym szkoły umieszczono następujące 
przedmioty wspierające ten obszar działań naukowo-wychowawczych: geografię 
powszechną, nauki przyrodnicze/lub przyrodę, historię, nauki geograficzno-
historyczne49: 

Nauki przyrodnicze/przyroda: 
- w roku szkolnym 1918/1919; po 2 godziny tygodniowo; od 1 do 4 klasy; łącznie 

8 godzin tygodniowo50;  
- w roku szkolnym 1926/1927; 12 godzin tygodniowo51; 
Geografia powszechna: 
- w roku szkolnym 1918/1919; po 2 godziny tygodniowo; od 1 do 3 klasy; łącznie 

6 godzin tygodniowo; 
- w roku szkolnym 1926/1927; po 2 godziny tygodniowo; od 1 do 5 klasy; łącznie 

10 godzin tygodniowo52; 
Historia: 
- w roku szkolnym 1926/1927; 27 godzin tygodniowo;  
Nauki geograficzno-historyczne: 
- wprowadzone do placówki od 1933 r.  
Przy zakładzie włocławskim działały również różnego rodzaju organizacje 

wspomagające realizację wychowania turystycznego. Już na samym początku pracy 
szkoły założono przy niej drużynę harcerską, której patronem był Jan III Sobieski.  
W 1938 r. liczyła ona 77 członków uczęszczających do gimnazjum i szkoły 
powszechnej53. Harcerze dysponowali sprzętem turystycznym dzięki czemu mogli 
organizować biwaki poza miastem. W drużynie harcerskiej w ramach pracy nad 
dyscypliną ducha i ciała dbano o musztrę i rozwój fizyczny członków. Jednocześnie 
w myśl zasad światowego skautingu wprowadzano także wychowanie w zakresie 
turystycznym, historycznym i podkreślano potrzebę dbania o środowisko.  

W roku szkolnym 1925/1926 powołano do życia Koło Historyczno-
Krajoznawcze im. Wincentego Pola. Krzewiło ono miłość do kraju, regionu, 
najbliższej okolicy oraz folkloru poprzez: odczyty tematyczne, wycieczki i biwaki po 
regionie54. Od 1933 r. zorganizowało również muzeum szkolne55. Przedsięwzięcia 

                                                           
48Tamże, s. 9.  
49Dane podane w odniesieniu do konkretnych przedmiotów podane są w takim zakresie jak 
przedstawiają je źródła.  
50Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt. Ramowy program zajęć. 
51A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 82. 
52Tamże. 
53Tamże, s. 105.  
54Rocznik Gimnazjum Humanistycznego… dz. cyt., s. 43-44.  
55Zakład Naukowo-Wychowawczy… dz. cyt., s. 6.  
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Koła wpłynęły na katalog postaw patriotycznych i narodowych propagowanych  
w szkole56. 

Jednym z głównych czynników podniesienia poziomu wychowania młodzieży  
w aspekcie fizycznym i umysłowym w placówce im. Ks. Jana Długosza była 
organizacja wycieczek: miejscowych i pozamiejskich realizowana pod kierunkiem 
pedagogów. Stanowiła ona kolejną drogę prowadząca ku ochronie dzieci  
i młodzieży przed zepsuciem społecznym, nałogami i używkami, złym 
wykorzystywaniem czasu wolnego oraz brataniem się z nieodpowiednim 
towarzystwem.  

Wycieczki miejscowe odbywały się po południami i polegały na zwiedzaniu 
muzeów włocławskich lub/i innych instytucji. Wycieczki pozamiejskie, zaś 
planowano na wigilię świąt albo w samo święto, po nabożeństwie, na cały dzień. 
Dyrektor szkoły, w pierwszych trzech latach istnienia placówki, realizował tego typu 
przedsięwzięcia bardzo często, gdyż dawało to możliwość ochronienia uczniów m.in. 
„przed zgubnym wpływem kinematografii albo bezcelowego włóczenia się po ulicach 
miejskich”57. Kierunki zwiedzania nakreślane były m.in. przez rodziców 
wychowanków oraz lekarza w trakcie cyklicznych konferencji szkolnych.  
Z młodzieżą, zatem wybierano się przede wszystkim w takie miejsca jak: 

- Zarzeczewo: Wisłą do Zarzeczewa na Kujawiance, 
- las szpetalski58, 
- Jezioro Wikaryjskie59, 
- Górny Szpetal60, 
- Łuba61, 
- za Wisłę, 
- Brześć Kujawski, 
- Nieszawa, 
- Ciechocinek, 
- Chełmica, 
- Brzezie, 
-Warszawa. 
W wyprawach tych uczestniczyło od 80 do 200 uczniów i około 3 do 5 

wykładowców. Wycieczki starano się w miarę możliwości dokumentować na 
fotografiach. Do miejsc znajdujących się w niewielkiej odległości organizowano 
piesze defilady na czele ze sztandarem i werblami. Podróżowano także do dalszych 
miejscowości wykorzystując możliwości kolei. Od końca 1919 r. uczniom 

                                                           
56A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum… dz. cyt., s. 105.  
57Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt., s. 44. 
58Las nieopodal wsi Górny Szpetal.  
59Jezioro położone jest w niewielkiej odległości od Włocławka. Od wieków, ze względu na malownicze 
położenie i bujność lasów, stanowiły miejsce wypraw turystycznych.  
60Wieś położona naprzeciwko Włocławka . Początek wsi sięga XIII w. kiedy usytuowano w miejscu wsi 
szpital z fundacji Boguszy. Założono go pod wezwaniem św. Gotarda pod kierownictwem cystersów 
przybyłych z Lubiąża. Po 20 – latach w wyniku najazdów Prusaków szpital zakończył swoje 
funkcjonowanie. Od XVI w. w Szpetalu Dolnym istniał kościół parafialny. W I połowie XIX w. Do Szpetala 
Górnego przeniesiono parafię ze Szpetala Dolnego. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, t. XII, Kasa im. Józefa 
Maniewskiego. Warszawa 1880-1902.s. 30-31. 
61W ten sposób określano część lasu położoną 5 wiorst od miasta przy szosie brzeskiej. 
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towarzyszyła nowo utworzona orkiestra dęta. Wymarsze zamiejskie skupiały się 
przede wszystkim na zabawach leśnych i sportowych: 

- jazdach konnych,  
- pływaniu łódką,  
- łowieniu ryb,  
- rozpalaniu ognisk i pieczeniu kartofli, 
- grze w palanta i piłkę nożną, 
- gonitwach, 
- popisach gimnastycznych.  
Nie brakowało także okazji do zwiedzania okolicznych świątyń, w których wizyty 

często kończono modlitwą i odśpiewaniem hymnu demokracji chrześcijańskiej My 
chcemy Boga oraz Roty Marii Konopnickiej. W trakcie wpraw turystycznych 
poznawano również historię okolicznych miejscowości. Realizowano to poprzez 
zwiedzanie zabudowań miejskich oraz wysłuchiwanie wykładów tematycznych 
lokalnych działaczy pedagogicznych, księży i historyków. Jednym z przykładów 
takich wypraw jest zorganizowana wycieczka do Brześcia Kujawskiego dnia 8 maja 
1919 r. z okazji święta patrona Polski św. Stanisława. Podczas uroczystości 
kościelnych młodzież wraz z kapłanami, alumnami, mieszczanami i włościanami 
uczestniczyła w defiladzie oraz odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Na zakończenie 
spotkania ksiądz proboszcz wygłosił przemówienie, w którym podkreślił rolę 
Gimnazjum w kształtowaniu ducha religijnego i narodowego biskupiaków62.  

W trakcie pieszego powrotu z wycieczek śpiewano patriotyczne i kościelne 
pieśni. Przemarsz kończono często także apelem pod zabudowaniami szkolnymi 
odśpiewując Rotę. Pieśń ta towarzyszyła w różnych okolicznych miejscach 
odwiedzanych przez wychowanków. Młodzież szkolna odbywała również wyprawy 
do teatrów, zwiedzała Zamek Królewski i Łazienki63, a podczas wypraw miejskich:  

- Muzeum Diecezjalne we Włocławku64,  
- Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego65,  
- klasztor O.O. Reformatów przy ul. Brzeskiej66,  
- siedzibę Związku katolickiej młodzieży pracującej Spójnia67. 

Tutaj również wspólnie modlono się, organizowano odczyty historyczne odnoszące 
się do historii Włocławka i Polski.  

 

                                                           
62Określenie uczniów Gimnazjum. Pojawia się w rocznikach placówki szkolnej.  
63Rocznik Gimnazjum Humanistycznego… dz. cyt., s. 55. 
64Początek zbiorom muzealnym dali bracia Stanisław i Zenon Chodyńscy, którzy od 1870 r. rozpoczęli 
gromadzenie materiałów do celów naukowych. Do II wojny światowej muzeum seminaryjne zgromadziło 
m.in.: numizmaty, medale, pieczęcie i podpisy znanych osób, szczątki starych ornatów i haftów 
kościelnych, obrazy rzeźbione i tryptyki ołtarzowe, zbiory sztychów i obrazów, olejny portret ks. Skargi, 
fotografie widoków i osób. Historia Muzeum Diecezjalnego we Włocławku (w:) 
http://muzeum.diecezja.wloclawek.pl/historia/ (pobrano 21.10.2018 r.). 
65Decyzję o utworzenia Muzeum zabytków Kujawskiej Ziemi podjęto w maju 1908 r., w czasie pierwszego 
walnego zebrania Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Powołano wówczas 
sekcję muzealną, która przejęła zbiory przekazane przez Muzeum szkolne Macierzy Polskiej. Pierwszym 
kustoszem mianowano, zaś Felicję Olszewską. Historia Muzeum Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego we Włocławku (w:) http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=1810 (pobrano 21.10.2018 r.). 
66Reformaci przybyli do Włocławka w 1625 r. na zaproszenie biskupa Andrzeja Lipskiego. Osadzono ich 
przy kościele pod wezwaniem Św. Stanisława. Historia parafii pod wezwaniem Św. Stanisława (w:) 
http://wloofm.webd.pl/index.php/historia (pobrano 21.101.2018 r.). 
67Rocznik 8-klasowego Gimnazjum… dz. cyt., s. 48.  

http://muzeum.diecezja.wloclawek.pl/historia/
http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=1810
http://wloofm.webd.pl/index.php/historia
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Wnioski końcowe 
Władze diecezji włocławskiej, kadra pedagogiczna opisywanego zakładu 

katolickiego oraz niektórzy rodzice widzieli potrzebę ochrony młodego pokolenia 
Polaków przed złem czyhającym w rzeczywistości zewnętrznej. W kształtowanych 
celach wychowawczych i edukacyjnych upatrywali drogę do doskonalenia młodzieży 
w zdrowym ciele, duchu i umyśle. Na tym polu wykorzystywali działania w zakresie 
edukacji fizyczno-zdrowotnej i turystycznej, które to nierzadko przenikały się  
w swojej strukturze. W ten oto sposób przez szereg lat istnienia placówki 
wypracowano katalog praktyk wychowawczych prowadzących do zabezpieczenia 
młodzieży przed:  

- chorobami ogólnorozwojowymi, społecznymi, płciowymi; 
- zepsuciem społecznym w środowisku rówieśniczym; 
- fermentem rodzinnym; 
- nieodpowiednimi środkami wizualnymi; 
- złym wykorzystaniem czasu wolnego. 

Wśród praktyk, zaś znalazły się: 
- działania organizacji szkolnych, 
- konferencje pedagogiczne dla rodziców, 
- odczyty tematyczne przeznaczone dla uczniów, 
- praca lekarza i obsługi medycznej, 
- wycieczki miejskie i pozamiejskie, 
- zajęcia przedmiotowe, 
- zajęcia wychowania fizycznego, 
- sportowe zajęcia w Internacie, 
- higiena życia szkoły i Internatu.  
 
Streszczenie 
Artykuł traktuje o działalności wychowawczej w zakresie fizyczno-zdrowotnym  

i turystycznym w Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza, w świetle roczników 
pochodzących z I połowy XX w. Placówka ta w I połowie XX w. podległa 
przekształceniom strukturalnym wynikającym ze zmiany polityki oświatowej 
państwa. Materiał źródłowy natomiast znajduje się w Archiwum Diecezjalnym we 
Włocławku.  

Władze diecezjalne oraz kadra pedagogiczna szkoły, w pracy nad 
wychowaniem fizyczno-zdrowotnym i turystycznym, upatrywała drogę do ochrony 
dzieci i młodzieży przed złem zewnętrznym tzn. wszelkimi chorobami; fermentem 
społecznym, w tym rodzinnym; nieodpowiednim wykorzystywaniem czasu wolnego 
i używkami.  

Słowa kluczowe: wychowanie katolickie, wychowanie fizyczne, wychowanie 
zdrowotne, turystyka szkolna 

 
Summary 
The article deals with the educational activity in the field of physical health and 

tourist activities in the Gymnasium Ks. Jan Długosza, in the light of the vintages from 
the mid-20th century. This establishment in and half of the 20th century was the 
transformation of the structure resulting from the changes in educational policy of 
the State. While the source material is in the Diocesan Archives in Włocławek.  
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The Diocesan authorities and pedagogical staff of the school, in work on the 
health and physical education, judge the way to protect children and adolescents 
against the evil outsider: any diseases; them, in this family; the wrong use of free 
time and drugs. 

Key words: catholic education, physical education, health education, tourism 
school 
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WYWIAD ŚRODOWISKOWY PRZEPROWADZANY W SPRAWIE DZIECKA  
I RODZINY PRZEZ SŁUŻBY SOCJALNE W ANGLII – PRZEGLĄD NARZĘDZI 

DIAGNOSTYCZNYCH  
 
 

Wstęp 
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS w piśmie 

DWMPC-V-051-194/17 z dnia 16.01.2018 r. podejmuje zagadnienie 
zróżnicowanego poziomu wywiadów środowiskowych sporządzanych przez 
polskich kuratorów sądowych np. w zestawieniu z angielskimi pracownikami 
socjalnymi. Wśród podstawowych problemów wskazano między innymi: 
lakoniczność, brak wnikliwości w ustalenie stanu faktycznego, jednostronność, brak 
koncentracji na określonych zagadnieniach, czy zbędność niektórych treści. Wnioski 
zawarte w piśmie wskazują na potrzebę wdrożenia odpowiednich szkoleń w zakresie 
sporządzania wywiadów czy zweryfikowania poziomu obciążeń obowiązkami 
służbowymi. Ponadto wskazują na brak jednolitego systemu kształcenia kadr służby 
kuratorskiej w ramach obowiązującego w tym zawodzie rocznego przygotowania – 
aplikacji kuratorskiej. Autorzy pisma nie nawiązują jednak do formalnej  
i obowiązującej w Wielkiej Brytanii procedury przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego, jego zakresu oraz zaangażowania czasowego i personalnego  
w jego przeprowadzenie.  

Zofia Ostrihanska po kwerendzie piśmiennictwa angielskiego poświęconego 
temu tematowi w odniesieniu do pracy socjalnej prowadzonej przez kuratora 
sądowego i pracownika socjalnego, stwierdza że nie pojawia się tam termin 
„diagnoza” (ang. diagnose), a powszechne jest posługiwanie się terminem 
„assessment” (ocena, oszacowanie wartości). Autorka podaje, że w angielskim 
podręczniku dla pracowników socjalnych termin ten jest definiowany jako „fachowe 
działanie kompetentnej osoby, ażeby ocenić i rozróżnić wartość różnych spraw  
i problemów”. Wywiad obejmuje zatem gromadzenie informacji na podstawie 
obserwacji i przeprowadzonych rozmów. Ostrihanska przypomina, że cele i zakres 
przedmiotowy wywiadów zależą od rodzaju spraw, w których są one 
przeprowadzane oraz postuluje obowiązek zachowania odpowiednich proporcji 
zbieranych informacji i podjęcie wysiłku koncentrowania się przede wszystkim na 
tych, które mogą się przyczynić do rozstrzygnięcia toczącego się postępowania 
sądowego. Wywiady środowiskowe w Polsce przeprowadzane są w sprawach 
rodzinnych, opiekuńczych i karnych, w postępowaniu przygotowawczym  
i wykonawczym, dotyczą zarówno rodzin, osób małoletnich, nieletnich oraz 
dorosłych. Wywiad środowiskowy ma pomóc w lepszemu wywiązywaniu się sądów 
z ich funkcji orzeczniczej, ale są również przydatne w planowaniu i prowadzeniu 
nadzorów/dozorów. Ostrihanska podkreśla, że treść i zawarte w wywiadach wnioski 
mogą wpływać pośrednio na indywidualne losy ludzkie1. Jak podają Tadeusz 
Jedynak i Krzysztof Stasiak, przeprowadzanie przez kuratorów sądowych wywiadów 

                                                           
1Z. Ostrihanska, Diagnoza w pracy kuratora sądowego, (w:) K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy 
kuratora sądowego, Warszawa 2018, s. 284-301.  
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środowiskowych jest jednym z ich najważniejszych, a zarazem najbardziej 
odpowiedzialnych zadań. Autorzy wskazują, że na podstawie ustalonych  
w wywiadzie faktów, diagnozy przypadku i opracowanych wniosków sąd podejmuje 
decyzje o formie i sposobie udzielenia swoim podopiecznym odpowiedniej ochrony 
prawnej. Wywiad środowiskowy, jak wynika z opinii ekspertów, „należy do zadań 
najbardziej pracochłonnych, wymagających od kuratora wykonania wielu czynności, 
w różnych środowiskach, w których przebywa podopieczny i to w stosunkowo 
krótkim czasie, od którego zależy płynność postępowania sądowego”2.  

Problemy społeczne w Anglii w dużej mierze odpowiadają podstawowym 
polskim „bolączkom”, do których należą: kryzys współczesnej rodziny3 np. wysoki 
poziom jej rozpadu poprzez rozwody, problemy w obszarze higieny zdrowia 
psychicznego4, przemoc w rodzinie5 czy zagrożenia dotyczące rozwoju 
psychospołecznego dzieci i młodzieży6. Stan fizyczny i emocjonalny dzieci, a także 
ich rozwój społeczny i poznawczy, w dużej mierze zależą od dynamiki 
funkcjonowania rodziny. Rosnąca liczba problemów behawioralnych wśród dzieci 
może sugerować, że niektóre rodziny zmagają się z rosnącymi napięciami, których 
doświadczają w codziennym życiu7. W Anglii i Walii, 53% dzieci urodziło się  
w związku małżeńskim w 2013 roku, w porównaniu z 59% w 2003 r. i 93% w 1963 
roku8. W Wielkiej Brytanii w 2015 r. było już 2,0 mln samotnych rodziców z dziećmi, 
posiadających je na swoim utrzymaniu i liczba ta stale rośnie. Samotni rodzice  
z dziećmi stanowili 25% wszystkich rodzin w 2015 roku9. Aż 10% dzieci w wieku 5-
16 lat w Wielkiej Brytanii miało klinicznie zdiagnozowane zaburzenie psychiczne, 4% 
przejawiało zaburzenia emocjonalne, 6% zaburzenia zachowania, 2% miało 
diagnozę zaburzenia związanego z nadpobudliwością psychoruchową10. Szacuje 

                                                           
2T. Jedynak, K. Stasiak, Wywiady środowiskowe, (w:) K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora 
sądowego, Warszawa 2018, s. 688-698.  
3J. Stańczak, K. Stelmach, M. Urbanowicz, Spadek liczby małżeństw i urodzeń żywych w Polsce, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriages_and_births_in_Poland/pl; T. 
Jedynak, Kilka refleksji kuratora sądowego o kondycji rodziny w Polsce. Co pokazują statystyki?, (w:)  
I. Gumowska, A. Koprowicz (red.), Trudności w rodzicielstwie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo 
Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015, s. 13-34. 
4EZOP – Polska, Epidemiologia zaburzeń psychicznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 
Podsumowanie – Rozpowszechnienie, bariery i rekomendacje, 2012. s. 267, http://www.ezop.edu.pl/05-
Podsumowanie.pdf. (pobrano 15.07.2018 r.)  
5Szerzej w: Ł. Wirkus, P. Kozłowski, (red.), Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, OW Impuls, 
Kraków 2017.  
6E. Holewińska-Łapińska, Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej, „Prawo  
w działaniu. Sprawy cywilne”, nr 14, 2013. 
7R. Henderson, Child-parent Relationship and Potential Problems, https://patient.info/doctor/child-parent-
relationship-and-potential-problems (pobrano 18.07.2018 r.)  
8Office for National Statistics, Statistical bulletin: Live Births in England and Wales by Characteristics of 
Mother, 2013,  
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/liv
ebirthsinenglandandwalesbycharacteristicsofmother1/2014-10-16 (pobrano 18.07.2018 r.) 
9Office for National Statistics, Statistical bulletin: Families and Households, 2015, 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/families/bulletins/fa
miliesandhouseholds/2015-11-05(pobrano 18.07.2018 r.) 
10H. Green, Á. McGinnity, H. Meltzer, T. Ford, R. Goodman, Mental health of children and young people 
in Great Britain, 2004, https://sp.ukdataservice.ac.uk/doc/5269/mrdoc/pdf/5269technicalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriages_and_births_in_Poland/pl
http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf
http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf
https://patient.info/doctor/child-parent-relationship-and-potential-problems
https://patient.info/doctor/child-parent-relationship-and-potential-problems
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/livebirthsinenglandandwalesbycharacteristicsofmother1/2014-10-16
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/livebirthsinenglandandwalesbycharacteristicsofmother1/2014-10-16
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się, że 1,9 miliona brytyjczyków w wieku od 16 do 59 lat doświadczyło przemocy 
domowej tylko w minionym roku11. 
 

Diagnoza sytuacji dziecka w praktyce londyńskich służb socjalnych 
Władze lokalne ponoszą ogólną odpowiedzialność za ochronę i promowanie 

dobra dzieci i młodzieży w obszarze ich administracji. Mają szereg ustawowych 
funkcji na mocy aktu prawnego o nazwie Children Acts z 1989 i 2004 roku, który 
jasno to określa i daje szczegółowe wytyczne w zakresie obowiązującej praktyki12.  

Londyńskie procedury ochrony dzieci są aktualizowane co sześć miesięcy wraz 
z odpowiednimi zmianami w narodowym ustawodawstwie (wskutek wytycznych 
ustawowych) i w ramach prawa lokalnego. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 29 
marca 2018 roku.  

Kontekst wywiadu środowiskowego ilustruje specjalna rycina, która zawiera 
wszystkie niezbędne sfery funkcjonowania jednostkowego i społecznego. Rycina nr 
1 prezentuje system oceny sytuacji środowiskowej, na której znajdują się 
poszczególne dymensje składające się na obraz funkcjonowania 
dziecka/rodziny. Poniższy system oceny powinien zostać wykorzystany do 
określenia zależności między trzema dymensjami w celu oceny potrzeb dziecka  
i sformułowania oceny dotyczącej poziomu zaspokojenia jego potrzeb.  

Pracownik socjalny musi zadbać o to, aby członkowie rodziny wiedzieli, co 
zostanie zrobione z informacjami na ich temat. Tam, gdzie muszą być udostępnione 
dane osobowe w celu świadczenia usług dla osób i rodzin, należy upewnić się, że 
jest zgoda uczestników wywiadu. Pracownicy socjalni są zobowiązani do dzielenia 
się informacjami, jeżeli istnieją ku temu powody i są one zgodne z dobrem dziecka 
lub w celu ograniczenia i/lub zapobieżenia zachowaniom aspołecznym, 
przestępstwom i naruszeniom zasad współżycia społecznego. Uczestnik wywiadu 
powinien podpisać informację, że wyraża zgodę na dzielenie się informacjami 
między odpowiednimi agencjami i wszystkimi członkami rodziny. Ponadto rozumie, 
że informacje zebrane na temat jego rodziny są rejestrowane i będą bezpiecznie 
przechowywane i wykorzystywane w celu świadczenia usług rodzinie, a także mogą 
być wykorzystywane do monitorowania i czynności kontrolnych13.  

Służby socjalne na dokonanie oceny sytuacji rodziny w postaci 
wystandaryzowanego wywiadu mają średnio 35 dni roboczych. Podstawą ich 
działania jest ogólnie przyjęta zasada, że lokalne agencje będą współpracować  
w celu rozpoznania dzieci z dodatkowymi potrzebami w celu zapewnienia im 
wsparcia, gdy tylko pojawi się problem. Zapewnienie wczesnej pomocy jest o wiele 
bardziej skuteczne w promowaniu dobrostanu dzieci i zapewnieniu im 
bezpieczeństwa niż reagowanie po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Podkreśla się 
również znaczenie korzystania z podejścia skoncentrowanego na dziecku. 

                                                           
11Office for National Statistics, Statistical bulletin: Domestic abuse in England and Wales: year ending 
March 2017, https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins-
/domesticabuseinenglandandwales/yearendingmarch2017 (pobrano 18.07.2018 r.) 
12HM Government, Working together to safeguard children A guide to inter-agency working to safeguard 
and promote the welfare of children, 2015, http://www.londoncp.co.uk/files/wt_march_15.pdf (pobrano 
25.07.2018 r.) 
13Family Common Assessment Framework Assessment Form, https://www.sheffield.gov.uk-
/content/sheffield/home/social-care/fcaf-resources.html (pobrano 01.07.2018 r.) 

http://www.londoncp.co.uk/files/wt_march_15.pdf
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Wszystkie świadczone usługi muszą opierać się na zrozumieniu potrzeb  
i poglądów dzieci w kontekście ich rodziny i społeczności, w której żyją14. 
  

Rysunek 1. System oceny sytuacji środowiskowej i potrzeb dziecka  

 
 

Źródło: Threshold Document: Continuum of Help and Support, 
http://www.londoncp.co.uk/files/revised_guidance_thresholds.pdf 
 

Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany i analizowany w 3 dymensjach: 
I. Obszar potrzeb rozwojowych dziecka (Child Developmental Needs), 
II. Obszar kompetencji rodzicielskich (Parenting Capacity), 
III. Zasoby rodzinne i środowiskowe (Family and Environmental Factors).  

Wymienione dymensje są szczegółowo scharakteryzowane w wywiadzie 
środowiskowym15. Poszczególne obszary i ich zakres uzasadniają przypuszczenie, 
że osoby przeprowadzające wywiad odznaczają się gruntownym przygotowaniem 
pedagogicznym i psychologicznym a przynajmniej powinny takie posiadać. 

                                                           
14The London Child Protection Procedures, Threshold Document: Continuum of Help and Support, 
http://www.londoncp.co.uk/ (pobrano 01.06.2018 r.) 
15London Child Protection Procedures and Practice Guidance, Triangle chart for the Assessment of 
Children in Need and their Families, http://www.londoncp.co.uk/chapters/appendix_4.html (pobrano 
01.06.2018 r.) 
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Spektrum pytań w wywiadzie wymaga posiadania rzetelnej wiedzy  
i odpowiedniego przygotowania edukacyjnego.  

I. Obszar potrzeb rozwojowych dziecka obejmuje kolejno: 
Zdrowie 
1.1. Obejmuje rozwój fizyczny dziecka, a także dobre samopoczucie fizyczne  

i psychiczne. Należy wziąć pod uwagę wpływ czynników genetycznych  
i wszelkich zaburzeń. Obejmuje otrzymywanie odpowiedniej opieki 
zdrowotnej w przypadku choroby, utrzymywania odpowiedniej diety, 
ćwiczeń ruchowych, kontrola szczepień i bilanse rozwojowe, opieka 
stomatologiczna i okulistyczna oraz w przypadku starszych dzieci, 
odpowiednia edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych, w tym 
edukacja seksualna i profilaktyka zachowań ryzykownych, w tym używania 
środków psychoaktywnych. 

Edukacja 
1.2. Obejmuje wszystkie obszary rozwoju poznawczego dziecka, które 

zaczynają się od chwili urodzenia. Obejmuje zdolności dziecka: do zabawy 
i interakcji z innymi dziećmi, dostęp do książek; nabywanie szeregu 
umiejętności w kolejnych fazach rozwoju psychofizycznego  
i zainteresowań; pojawiają się pytania pracownika służb społecznych  
o doświadczanie porażek, występuje analiza osiągnięć dziecka. Następuje 
weryfikacja opiekunów pod kątem zainteresowania działaniami 
edukacyjnymi, postępem i osiągnięciami dziecka, które uwzględniają 
możliwości poznawcze dziecka i wszelkie specjalne potrzeby edukacyjne. 

Rozwój emocjonalny i behawioralny 
1.3. Dotyczy adekwatności uczuć demonstrowanych przez dziecko i jego 

działań, początkowo wobec rodziców/opiekunów oraz w miarę dorastania 
dziecka, także wobec innych osób spoza rodziny. Obejmuje charakter  
i ocenę jakości przywiązania, charakterystykę cech osobowości, poziom 
umiejętności adaptowania się do zmian, odporność na stres i poziom 
samokontroli. 

Tożsamość/stopień identyfikacji socjokulturowej 
1.4. Dotyczy rosnącego poczucia jaźni dziecka jako autonomicznej i ważnej 

osoby. Obejmuje wgląd dziecka w siebie i ocenę własnych zdolności, 
wizerunek i poczucie własnej wartości oraz posiadanie pozytywnego 
poczucia indywidualności/odrębności.  

Religia, rasa, wiek, płeć, seksualność i rodzaj niepełnosprawności posiadają 
istotny wpływ na kształtowanie się tożsamości dziecka. Ważnym kontekstem jest 
ocena poczucia przynależności i akceptacji przez rodzinę, grupę rówieśniczą  
i społeczeństwo, w tym inne grupy społeczne – mniejszości etniczne, kulturowe, etc.  

Relacje rodzinne i społeczne 
1.5. Rozwój empatii i zdolność do zestawiania swojej sytuacji  

z doświadczeniami innych osób. Obejmuje stabilne i czułe relacje  
z rodzicami/opiekunami, dobre relacje z rodzeństwem, rosnące znaczenie 
przyjaźni z grupą rówieśniczą i innymi ważnymi osobami w życiu dziecka 
oraz reakcje rodziny na nie.  

  



336 

 

Prezentacja społeczna 
1.6.Dotyczy rosnącego zrozumienia przez dziecko, w jaki sposób jego wygląd, 

zachowanie i wszelkie odmienności (w tym deficyty) są postrzegane przez 
świat zewnętrzny i jaki jest ich odbiór społeczny. Obejmuje: adekwatność 
stylu ubierania się do etapu rozwoju psychospołecznego, kwestie 
postrzegania własnej płci, kultury i religii; czystość i higienę osobistą; 
dostępność do możliwości skorzystania z porad od rodziców/opiekunów na 
temat jego wątpliwości, czy możliwości funkcjonowania w innych 
kontekstach powiązanych z w.w. czynnikami.  

Poziom samodzielności  
1.7.Dotyczy nabycia przez dziecko kompetencji praktycznych, emocjonalnych  

i komunikacyjnych wymaganych do zwiększenia jego niezależności. 
Obejmuje wczesne, praktyczne umiejętności ubierania się i spożywania 
posiłku, możliwości zdobycia pewności siebie i praktycznych umiejętności 
do podejmowania działań poza rodziną oraz umiejętności życiowych 
starszych dzieci pod kątem kształtowania własnej niezależności. Obejmuje 
zachęty do zdobywania umiejętności rozwiązywania problemów 
społecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ upośledzenia/ 
innych deficytów dziecka, a także innych okoliczności społecznych 
wpływających na rozwój jego samodzielności.  

 
II. Obszar kompetencji rodzicielskich zawiera obszary dotyczące: 
Podstawowa opieka 
2.1.Zaspokojenia fizycznych potrzeb dziecka oraz odpowiedniej opieki 

medycznej i dentystycznej. Obejmuje zaopatrzenie w żywność, napoje, 
ciepło, schronienie, czystą i odpowiednią do pory roku odzież oraz 
odpowiednią opiekę specjalistyczną i higienę osobistą. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
2.2.Zapewnienie dziecku odpowiedniej ochrony przed krzywdą lub 

niebezpieczeństwem. Obejmuje ochronę przed specyficznymi krzywdami 
(np. wykorzystaniem seksualnym, przemocą) lub niebezpieczeństwem oraz 
przed kontaktem z niebezpiecznymi dorosłymi/ innymi dziećmi. Ochrona 
dziecka przed zachowaniami autoagresywnymi. Ocena umiejętności  
i stopnia rozpoznania zagrożeń zarówno w domu, jak i poza nim. 

Relacje emocjonalne/stopień przywiązania  
2.3.Zapewnienie zaspokojenia emocjonalnych potrzeb dziecka, zapewnienie 

dziecku poczucia bycia wyjątkowym, także w pozytywnym sensie poczucia 
własnej odrębności rasowej i tożsamości kulturowej. Obejmuje zaspokojenie 
potrzeb dziecka w zakresie bezpiecznych, stabilnych i uczuciowych relacji 
ze znaczącymi osobami dorosłymi, chara-kteryzującymi się odpowiednią 
wrażliwością i odpowiednim sposobem reagowania na potrzeby dziecka. 
Odpowiedni, bliski kontakt fizyczny, komfort w relacji i przytulanie się, mogą 
być sygnałami uczucia szacunku, dumy i zaangażowania.  
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Stymulacja poznawcza  
2.4.Zachęcanie do uczenia się i rozwoju intelektualnego dziecka poprzez 

działania mobilizujące i stymulację poznawczą oraz wdrażanie do 
nabywania kolejnych kompetencji społecznych. Obejmuje ułatwianie 
rozwoju i potencjału poznawczego dziecka poprzez interakcję, komunikację, 
rozmowy i reagowanie na jakość języka dziecka oraz pytania zadawane 
przez dziecko, zachęcanie i dołączanie do zabawy dziecka oraz 
promowanie różnych możliwości edukacyjnych. Umożliwienie dziecku 
doświadczenia sukcesu i zapewnienie uczęszczania do szkoły lub 
równoważnej możliwości otrzymywania wykształcenia (nauczanie 
indywidualne, specjalne, etc.). Ułatwianie dziecku i wspieranie go  
w zdobywaniu umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. 

Zasady wychowawcze, regulacje i stawiane granice 
2.5.Umożliwienie dziecku regulowania/wyrażania własnych emocji  

i zachowań. Kluczowymi zadaniami rodzicielskimi jest demonstrowanie  
i modelowanie właściwych zachowań oraz kontroli emocji i interakcji  
z innymi; poradnictwo, które obejmuje wyznaczanie granic, aby dziecko 
mogło podejmować proces internalizacji oraz rozwijać wewnętrzny model 
wartości moralnych i sumienia oraz zachowania społeczne aprobowane 
przez społeczność w której będzie dorastać. Celem jest umożliwienie 
dziecku rozwoju społecznego do etapu autonomicznej osoby dorosłej, 
wzmacnianie jej poczucia własnej wartości i zdolności do prezentowania 
odpowiednich zachowań, także wspólnie z innymi ludźmi. Nie chodzi  
o ochronę dzieci przed doświadczeniami eksploracyjnymi i edukacyjnymi. 
Zawarto tu również umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, 
zarządzanie złością, zainteresowanie potrzebami innych osób oraz poziom 
skuteczności w samodyscyplinie i kształtowaniu własnych zachowań. 

Stabilność 
2.6.Zapewnienie wystarczająco stabilnego środowiska rodzinnego, aby 

umożliwić dziecku rozwijanie i utrzymywanie bezpiecznego przywiązania do 
głównego opiekuna/ów w celu zapewnienia optymalnego rozwoju. 
Obejmuje: zapewnienie bezpieczeństwa, dbałość o więzi emocjonalne 
pomiędzy rodzicami/opiekunami a dzieckiem, wzajemność w sferze 
emocjonalnej. Postawy rodziców zmieniają się i rozwijają adekwatnie  
z progresem rozwoju dziecka. Ponadto istotne jest zapewnienie dzieciom 
możliwości utrzymywania kontaktu z ważnymi członkami rodziny i innymi 
znaczącymi osobami. 
 

III.Zasoby rodzinne i środowiskowe obejmują analizę:  
Historia i funkcjonowanie rodziny 
3.1.Historia rodziny obejmuje zarówno czynniki genetyczne, jak  

i psychospołeczne. Na  funkcjonowanie rodziny wpływ ma to, kto mieszka  
w gospodarstwie domowym i jak jest związany z dzieckiem; istotne zmiany 
w składzie rodziny/gospodarstwa domowego; historia doświadczeń 
rodziców z okresu ich dzieciństwa; chronologia ważnych wydarzeń 
życiowych i ich znaczenie dla członków rodziny; opis codziennego 
funkcjonowania rodziny, w tym relacje między rodzeństwem i ich wpływ na 
dziecko; zasoby i ocena kompetencji rodzicielskich oraz występujących 
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trudności, w tym brak rodzica; ocena relacji między rodzicami żyjącymi  
w separacji/po rozwodzie  

Krewni/osoby bliskie  
3.2.Kto jest uważany za członka bliskiej rodziny przez dziecko  

i rodziców? Dotyczy to osób spokrewnionych i innych ważnych osób oraz 
nieobecnych bliskich członków rodziny. Jaka jest ich rola i znaczenie dla 
dziecka i rodziców oraz w jaki sposób wpływają na siebie? 

Warunki bytowe  
3.3.Czy zakwaterowanie ma podstawowe warunki i są one odpowiednie do 

wieku i rozwoju  dziecka i innych członków rodziny? Czy mieszkanie jest 
dostępne i dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych członków rodziny? 
Opis obejmuje  wewnętrzną i zewnętrzną część obiektu oraz najbliższe 
otoczenie. Podstawowe udogodnienia to podłączona woda, ogrzewanie, 
urządzenia sanitarne, wyposażenie kuchenne, miejsce do spania, czystość, 
higiena i bezpieczeństwo oraz ich wpływ na proces opiekuńczo - 
wychowawczy. 

Zatrudnienie 
3.4.Kto pracuje w gospodarstwie domowym, jego czas pracy i zmiany? Jaki 

wpływ to ma na dziecko? Jak jest postrzegana praca lub brak pracy przez 
członków rodziny? Jak wpływa to na ich relacje z dzieckiem? Obejmuje 
również doświadczenia dziecka z pracą zarobkową i jego wpływ na 
funkcjonowanie osoby małoletniej.  

Dochody rodziny 
3.5.Przychody dostępne przez dłuższy czas. Czy rodzina posiada uprawnienia 

do świadczeń, czy z nich korzysta? Czy dochód zaspokaja potrzebyrodziny? 
Sposób wykorzystania zasobów dostępnych dla rodziny. Czy występują 
trudności finansowe, które wpływają na  dziecko? 

Integracja społeczna rodziny 
3.6.Poznawanie lokalnego sąsiedztwa i społeczności, utrzymywanie relacji  

z nimi oraz jej  wpływu na dziecko i rodziców. Obejmuje stopień integracji 
lub izolacji rodziny, grupy rówieśnicze, przyjaźnie i sieci społecznościowe 
(social networks) oraz ważność, z jaką  są do  nich przywiązani. 

Zasoby środowiskowe/dostępność do zaplecza usługowego  
3.7.Opisuje wszystkie obiekty i usługi w sąsiedztwie, w tym usługi powszechnej 

i podstawowej opieki zdrowotnej, opieki dziennej i placówki edukacyjne, 
miejsca kultu, transport publiczny, dostępność sklepów i możliwości 
spędzania czasu wolnego. Wywiad obejmuje dostępność, możliwości  
i standard zasobów rodziny oraz wpływ na jej funkcjonowanie, w tym na jej 
niepełnosprawnych członków. 

 
Zaprezentowane szerokie spektrum poznania sytuacji dziecka i rodziny  

w ramach poszczególnych etapów prowadzonego wywiadu środowiskowego przy 
odpowiednim zaangażowaniu czasowym i co bardzo ważne - indywidualnym toku 
prowadzenia sprawy przez pracownika socjalnego, może faktycznie stanowić ważne 
źródło wielu cennych informacji dla sądu rodzinnego i nie tylko. Dodatkowo istnieje 
możliwość posługiwania się narzędziami umożliwiającymi rozszerzenie diagnozy 
psychologicznej o elementy funkcjonowania psychospołecznego w konkretnych 
sytuacjach problemowych.  
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Wybrane narzędzia psychometryczne używane przez pracowników 

socjalnych 
Wywiad środowiskowy jest uzupełniany specjalnym „pakietem” narzędzi 

psychometrycznych i określa, w jaki sposób liczba kwestionariuszy i skal mogą być 
wykorzystywane przez pracowników socjalnych i innych pracowników opieki 
społecznej przy ocenie dzieci i ich rodziny16. Materiały były poddawane badaniom 
pilotażowym w wielu sytuacjach związanych z opieką nad dziećmi. Zmodyfikowano 
je w celu dostosowania ich do specyfiki beneficjentów oraz do wymagań personelu 
pracującego w otoczeniu dziecka/rodziny. Narzędzia mogą pomóc w przygotowaniu 
przez personel służb socjalnych sprawozdania dla sądu, przedstawiając 
uzasadnioną bazę dowodów dla prowadzonego postępowania i zalecenia dotyczące 
sytuacji dziecka, jak również informują jaki plan opieki powinien zostać wdrożony 
nad dzieckiem. Chociaż większość kwestionariuszy ankiet została zaprojektowana 
do wypełnienia przez respondentów, mogą być wykorzystane również w inny 
sposób, na przykład jako wywiady kontrolne do oceny sytuacji rodziny albo  
w odniesieniu do obserwacji poczynionych w trakcie wywiadu. Część 
kwestionariuszy ankiet zostało zaprojektowanych w celu zbadania konkretnych 
problemów lub potrzeb. Zostały one wystandaryzowane w taki sposób, aby wynik 
powyżej określonego odcięcia wskazywał na silne prawdopodobieństwo 
występowania problemu typu, dla którego diagnozy kwestionariusz został 
przygotowany. Wyniki mogą być dyskutowane w bezpośredniej relacji z rodzinami. 
Kwestionariusze mogą być wykorzystywane na różne sposoby oraz wobec różnych 
adresatów. Kwestionariusze okazały się pomocne zarówno w odniesieniu do 
wstępnych wywiadów, jak i do analizy postępów. Szczególny nacisk położono na 
kontekst dopasowania odpowiednich metod pracy z rodzinami. Specjalny „pakiet” 
narzędzi nazwano Inwentarzem HOME. Inwentarz był poddawany procesowi 
naukowej ewaluacji. Ocena sytuacji domowej za pomocą wywiadów i obserwacji 
zapewnia szeroką możliwość poznania kontekstu opieki nad dzieckiem i jest 
wiarygodnym podejściem do oceny postaw rodzicielskich. Kwestionariusze ankie 
i skale stanowią ekonomiczny i skuteczny sposób gromadzenia informacji na temat 
kluczowych kwestii osobistych i rodzicielskich. Kwestionariusze i skale są 
nieocenione w badaniach przesiewowych pod kątem trudności emocjonalnych  
i behawioralnych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, problemów związanych  
z rodzicielstwem oraz innych czynników rodzinnych i środowiskowych, w tym 
niedawnych wydarzeń życiowych, problemów ze zdrowiem psychicznym  
i uzależnieniami a także przy ocenie jakości życia rodzinnego. Rekomendowanymi 
do wykorzystania przez kuratorów sądowych i pracowników socjalnych narzędziami 
są:  

The Strengths and Difficulties Questionnaires17 – te skale są modyfikacją 
bardzo szeroko używanych instrumentów do badania problemów emocjonalnych  
i behawioralnych u dzieci i młodzieży – skale Rutter A + B dla rodziców  

                                                           
16A. Cox and A. Bentovim, Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. The 
Family Pack of Questionnaires and Scales, The Stationery Office, London 2000.  
17R. Goodman, The Strengths and Difficulties Questionnaire: A reseach note, Journal of Child Psychology 
and Psychiatry. 1997, nr 38, s. 581–586; R. Goodman, Meltzer H and Bailey V, The strengths and 
difficulties questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version, European Child & 
Adolescent Psychiatry. 1998, nr 7, s. 125–130. 
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i nauczycieli. Aktualny kwestionariusz zawiera pięć skal: prospołeczność, 
nadpobudliwość, problemy emocjonalne, problemy z zachowaniem i problemy 
rówieśnicze. Są one dostępne w 40 językach.  

Parenting Daily Hassles Scale18 – narzędzie ma na celu oszacowanie 
częstotliwości i intensywności / wpływu 20 potencjalnych problemów "codziennych" 
rodzicielstwa doświadczanych przez dorosłych opiekujących się dziećmi. Został on 
wykorzystany w wielu badaniach naukowych dotyczących dzieci i rodzin - 
szczególnie rodzin z małymi dziećmi. Stwierdzono, że rodzice (lub opiekunowie) 
zazwyczaj lubią go wypełniać, ponieważ dotyka wielu aspektów bycia rodzicem, 
które są dla nich ważne. 

The Recent Life Events Questionnaire19 – pomaga zdefiniować negatywne 
zdarzenia życiowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale może być stosowany  
w dłuższej skali czasowej. Respondenci są proszeni o ustalenie, które z nich nadal 
mają na nie wpływ. Spodziewano się, że zastosowanie skali będzie: 
 Zapewniało pełniejszy obraz historii rodziny i przyczyni się do lepszego 
kontekstowego zrozumienia obecnej sytuacji rodziny; 
 Pomoże zbadać, w jaki sposób konkretne wydarzenia z życia miały wpływ na 
rodzica/opiekuna i rodzinę; 
 W niektórych sytuacjach identyfikuje ważne wydarzenia życiowe, których 
członkowie rodziny wcześniej nie zgłosili. 

The Home Conditions Assessment20 – pomaga oceniać kontekst, w którym 
żyło dziecko, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa, porządku i czystości, które 
mają istotny wpływ na ujawniane problemy dotyczące zaniedbania.  

Alkohol Scale – skala została opracowana przez Piccinelli i wsp.21 Ten 
kwestionariusz okazał się skuteczny w wykrywaniu osób z problemami 
alkoholowymi.  

Adult Wellbeing Scale22 – (rozdrażnienie, depresja, lęk - skala IDA). Ta skala 
pokazuje, jak dorosły czuje się pod względem depresji, lęku i drażliwości.  

The Adolescent Wellbeing Scale – (skala samooceny depresji u młodych 
ludzi)23. Obejmuje 18 pytań dotyczących różnych aspektów życia dziecka lub 
nastolatka i ich odczuć. W wyniku pilotażu zmieniono sformułowanie niektórych 
pytań, aby były bardziej zrozumiałe.  

Służby wykonujące zadania na zlecenie sądu mają do dyspozycji różne moduły 
oceny rodziny, które zawierają analizę i oceniają jej aktualną sytuację, zdolność 
przystosowania się do potrzeb dziecka i jakość rodzicielstwa, a także różne aspekty 

                                                           
18K.A. Crnic, M.T. Greenberg, Minor parenting stresses with young children, Child Development. 1990, nr 
61, s. 1628–1637; K.A. Crnic, C.L. Booth, Mothers’ and fathers’ perceptions of daily hassles of parenting 
across early childhood, Journal of Marriage and the Family. 1991, nr 53, s. 1043–1050. 
19T. Brugha, P. Bebington, C. Tennant, J. Hurry, The list of threatening experiences: A subset of 12 life 
events categories with considerable long-term contextual threat, Psychological Medicine. 1985, nr 15,  
s. 189–194. 
20C. E. Davie, S. J. Hutt, E. Vincent, M. Mason, The young child at home, NFER-Nelson, Windsor 1984. 
21M Piccinelli, E Tessari, M Bortolomasi, O Piasere, M Semenzin, N Garzotto, M Tansella, Efficacy of the 
alcohol use disorders identification test as a screening tool for hazardous alcohol intake and related 
disorders in primary care: A validity study, British Medical Journal. 1997, nr 514, s. 420–424. 
22R.P. Snaith, A.A. Constantopoulos, M.Y. Jardine, P. McGuf-n, A clinical scale for the self-assessment 
of irritability, British Journal of Psychiatry. 1978, nr 132, s. 163–71. 
23P. Birleson, The validity of depressive disorder in childhood and the development of a self-rating scale: 
A research report, Journal of Child Psychology & Psychiatry. 1980, nr 22, s. 73–88. 
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relacji rodzinnych i wpływ dotychczasowych doświadczeń. Pomagają w ocenie 
zdolności do zmiany, określeniu zasobów w rodzinie, aby osiągnąć bezpieczny 
kontekst sytuacyjny dla dziecka. Profil oceny sytuacji rodzinnej dostarcza 
jakościowych i ilościowych informacji na temat zrozumienia przez rodziców potrzeb 
dziecka oraz poziomu odpowiedzialności, jaki ponoszą za powstałe 
zaniedbania/urazy, zdolności rodziców do przystosowania się do zmieniających się 
potrzeb dzieci w przyszłości, ich zdolności do promowania rozwoju dziecka oraz 
zdolności rodziców/opiekunów do skorzystania z odpowiednich wskazówek, 
zaleceń, etc.  
 

Wnioski  
Analiza wywiadu środowiskowego i wybranych narzędzi psychometrycznych 

używanych w procesie zbierania informacji o dziecku/rodzinie przez służby rodzinne 
w Anglii, wskazuje że umożliwiają one szerokie wykorzystanie treści zawartych  
w standardowym narzędziu – kwestionariuszu wywiadu dotyczącego potrzeb 
dziecka i rodziny (opisanym w pkt. I - III) w planie pracy oraz jego ewaluacji. Zebrane 
dane są także traktowane w kategorii dowodu i posiadają istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięć przed sądem.  

Opisywany proces posiada charakter indywidualnej pracy diagnostycznej  
z możliwością wykonywania zleceń do specjalistycznych agend, które niezwłocznie 
wdrażają pomoc w rodzinie, również w systemie pracy indywidualnej. 

Pracownik służb pomocy rodzinie nie jest zwolniony z potrzeby refleksyjności  
w kontekście analizy wyników przeprowadzonych czynności diagnostycznych, ale 
posługuje się narzędziami zweryfikowanymi w badaniach pilotażowych i dosto-
sowanymi do potrzeb beneficjentów oraz pracowników wykorzystujących je  
w codziennej pracy.  

Wskutek przeprowadzonej analizy nasuwa się rekapitulacja w postaci potrzeby 
rozważenia stworzenia specjalistycznego zespołu programowego (złożonego  
|z naukowców, kuratorów sądowych, prawników, psychologów/psychiatrów) na 
poziomie centralnym, który mógłby przygotować pakiet wzorcowych wywiadów 
środowiskowych, odpowiadających na potrzeby postępowań dotyczących dziecka  
i rodziny prowadzonych przez sądy rodzinne w Polsce i za granicą. Takie 
rozwiązanie nie tylko ujednoliciłoby praktyki w kraju, ale spowodowałoby stworzenie 
narzędzia, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymiaru sprawiedliwości  
w ujęciu globalnym. Warto jednak podkreślić, że polscy kuratorzy sądowi posiadają 
we własnej metodyce narzędzia, które już na obecnym etapie częściowo spełniają 
omawiane kryteria. Tematem dyskusyjnym pozostaje stopień wykorzystania 
narzędzi psychometrycznych i proces ich interpretacji ze względu na wymagane 
specyficzne kompetencje profesjonalne.  
 

Streszczenie  
Artykuł porusza problematykę praktyki przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego przez służby socjalne w Wielkiej Brytanii. W tekście opisano 
szczegółowo strukturę wywiadu oraz przedstawiono wybrane narzędzia 
psychologiczne służące identyfikacji problemów indywidualnych lub grupowych  
w ramach systemu rodzinnego, które są stosowane łącznie z wywiadem lub jako 
uzupełnienie diagnozy i planu pracy z dzieckiem/rodziną w ramach współpracy  
z funkcjonariuszem służb socjalnych.  
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Słowa kluczowe: wywiad środowiskowy, kurator sądowy, pracownik socjalny  
 

Summary  
This article discusses the issue of the practice of conducting assessment 

framework by social services in Great Britain. The text describes in detail the 
structure of the assessment and presents selected psychological tools to identify 
individual or group problems within the family system, which are used together with 
the assessment or as a supplement to the diagnosis and a plan of work with  
a child/ family as part of cooperation with a social service officer. 

Key words: assessment framework, probation officer, social worker 
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MULTI-PROBLEM FAMILY – DIFFICULTIES AND FORMS OF HELP 
 
 

Introduction 
One of the most important issues related to sociology of family is the problem 

of multi-problem families, which is a challenge not only for sociology but also for 
psychology and pedagogy, and even for economics (especially the social economy) 
and political science. Despite the high complexity of this subject, we can distinguish 
some elementary problems of families classified by specialists as multi-problem 
ones. One of them is the ongoing conflict within these families between its members, 
which is most often highly destructive and contradicts the assumptions of functional 
conflict theories. 

The basic concept of considerations is undoubtedly the "family". In the era of 
constantly changing its shape, its definition is also subject to constant changes. It 
can be assumed that the acceleration of the pace of change within the family is  
a kind of crisis, but it is worth to look at it through the prism of development bringing 
with it a new quality of life and ways of acting1. The factors that influence the change 
in the logic of the functioning of family life in a key way are various social, economic 
and political phenomena. Geographical location as well as belonging to a specific 
civilization are not without significance. The description of the above factors can be 
made without major problems, based on a rich collection of sources from various 
social sciences, but the very definition of the term "family" turns out to be an 
extremely difficult task. According to J. Szczepański, the family is a small group, 
consisting of people united by a marital and parental relationship, as well as (often 
the most important in this aspect) a very strong emotional relationship. In turn,  
W. Okoń emphasizes the existence of formal bonds within the family, the task of 
which is to clearly define roles, and in particular mutual obligations towards individual 
family members2. Their existence is extremely functional from the point of view of 
the logic of the functioning of the family system itself, in which clearly defined roles 
allow to determine the appropriate hierarchy and division of various tasks. It is worth 
to emphasize here that as a result of progressing social changes, the opinion that 
family roles in all cases in a similar manner is more and more rarely considered 
legitimate. This is due to the increasingly rapid evolution of traditional family models, 
as well as the emergence of completely alternative patterns in which sex and age 
are not necessarily determinants of roles. 

In the context of this article’s subject, it is worth to devote particular attention to 
reflection related to what the multi-problem family is characterized by and what really 
constitutes a correct or disturbed functioning. In the context of the broadly 
understood family situation, first of all factors determining the course of the process 
of socialization among children should be taken into account. This is connected with 

                                                           
1L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. 
Warszawa 1981, p. 20. 
2W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak. Warszawa 2001, p. 337. 
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the issue of the future shape of society, as well as the individual fates of individual 
children in the course of their growing up due to the inheritance of a specific social 
and cultural capital. In view of the above, the key factors determining the family 
situation include3. 

 Professional situation of parents (especially the question of having a job or 
lack of it). 

 Material and housing conditions. 

 The social position of the family and its cultural capital. 

 The state of health of parents, as well as their some personality traits. 

 Occurrence of various addictions at parents or other family members. 

 The atmosphere of family life. 

 Weak relationship between spouses. 

 Relaxing the bond between parents and children. 

 Insufficient degree of caring for a child (caused by various factors led by 
excessive involvement of parents in professional work, their illness or 
inexperience in life). 

The above factors, due to the need to create a specific outline of a multi-problem 
family, should be discussed briefly. Further analyzes can not be based on details 
exchanged in a less detailed way. 

The first of these factors creating the family situation is the professional 
situation. In this context, the key is the fact that parents have (or do not have) work, 
which results in the occurrence of a good, average or bad economic situation of the 
family. This, in turn, largely determines the access to many (often necessary for the 
proper functioning of the family system) goods. Of course, it is possible to have multi-
problem families with a good or even above-average financial situation, however, 
deprivation of basic needs caused by the lack of economic means increases the risk 
of various deviant phenomena (which is a problem in the deprivation of almost any 
type of needs - not only strictly economic). The professional situation of parents also 
has its non-economic dimension, which is associated with having a specific social 
capital, and consequently its reproduction (the exception are situations in which the 
mechanisms of meritocracy and children involve social advancement). This social 
capital determines the perception of a family and its members, which can be both 
gratifying and acting devaluatingly in the perspective of the possibility of their social 
development. 

The housing conditions that count as economic factors are also significant. They 
are, however, a special case, because they are one of the key elements of the 
existence of every human being and determine the possibilities of realizing its 
elementary needs. Especially in the case of children, it is important to provide them 
with space that allows them to conduct a hygienic lifestyle and the availability of even 
a small amount of space for broadly understood development, as well as 
entertainment and building family and social ties. In the absence of adequate space 
for the above elements there is a high risk of marginalization of a specific family in 
its environment, which has particularly negative implications for children, for whom 

                                                           
3M. Dąbrowska-Bąk, K. Pawełek, Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego, 
Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2013, p. 20. 
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the sense of social acceptance is a condition for ensuring mental well-being and, 
consequently, for proper development. 

The physical and mental health of parents are also extremely important for the 
proper functioning of the family. Parents not affected by any diseases have much 
greater opportunities to provide children with the necessary material resources, they 
are also more mobile, so they have no restrictions on the struggle with even the most 
mundane tasks that bring everyday private and professional life. In spite of constant 
raising of social awareness in the field of appropriate treatment of people affected 
by various psychophysical dysfunctions, families of people with chronic diseases 
unfortunately are still often exposed to a specific stigmatization, which is one of the 
most important reasons for taking deviant behavior - both from the point of view of 
social and legal norms. 

Undoubtedly one of the most common problems occurring in problem families 
is addiction. It is worth to quote their definition created by M. Jędrzejko4; „Addiction: 
a state of chronic disease characterized by periodic abstinence and relapse states. 
The feature of addiction is the domination of the need to take a dose of  
a psychoactive substance over other behaviors and needs of a personal and social 
nature. Addiction is characterized by the interaction of physiological,behavioral and 
cognitive responses”. 

It should also be emphasized that addiction can be caused not only by chemical 
substances (including those of natural origin), but also by a number of other factors, 
including various risk behaviors, which can be exemplified by gambling addiction, 
which affects the whole family system as destructive as addiction to psychoactive 
substances. 

Particularly problematic in multifile families is the reproduction of their problems 
in the process of socialization. What's more - without taking appropriate actions to 
overcome deviant phenomena in multi-problem families as the new generations 
grow, the conflict situations may escalate. The key concept in the context of the 
reproduction of the family situation is the cultural capital formulated by P. Bordieu. It 
contains a lot of factors constituting both the daily life of individuals and the 
possibilities of developing their competences, and, as a consequence, improving the 
personal situation and social advancement. Cultural capital also includes broadly 
understood communication skills, the reproduction of which is a further development 
of the situation in terms of conflicts in the family. 

It would seem that the solution to a situation in which a relatively low level of 
social capital makes it difficult to get out of the entanglement of families into 
permanent social conflicts is the existence of various institutions at the forefront of 
the educational system. However, according to P. Bordieu, the socializing function 
of the school is basically secondary, because the habitus (the system of the 
individual's disposition to actions) takes place mainly in the family, which is  
a fatalistic vision of the hope that the school and educational system could effectively 

                                                           
4M. Jędrzejko, A. Kowalewska, Narkomania – wybrane pojęcia i definicje, [in:] M. Jędrzejko (ed.), 
Narkomania. Spojrzenie wielowymiarowe, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Pułtusk – Warszawa 2009, 
p. 25. 
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intervene in correcting the characteristics that predispose to conflictual behavior from 
the family environment5. 

P. Bordieu also points out that economic capital is very important in the aspect 
of shaping social capital and the entire spectrum of individual behavior resulting from 
it (also in terms of predisposition to induce and actively participate in conflicts)6. In 
multi-problem families, financial problems are a very common problem. Their 
specificity lies in the fact that they are often an effect as well as an almost direct 
cause of the occurrence of many different dysfunctions. Thanks to the mechanism 
of reproduction very often next generations face a serious problem of adaptation to 
the socio-economic system, which is manifested first of all by the problem of 
adjusting to the requirements of the labor market. In turn, people affected by long-
term unemployment losing motivation to seek real development prospects more 
often tend to fall into a variety of addictions and anxieties, the consequence of which 
is often depression and other mental illnesses. Low self-esteem and emotional 
problems combined with bad economic situation are caused by a state in which  
a given person has greater predispositions to enter into conflict situations, as well as 
to create them independently. 

In families where emotional resources of parents are very much absorbed by 
conflict, there is often no place for elementary duties towards children. Thus, there 
is a very dangerous and multifaceted phenomenon, which is negligence. It consists 
in abandoning care both for the physical needs of the child and its emotional aspects 
of development and functioning. The main symptoms of neglect include deficiencies 
in satisfying nutritional needs, as well as in hygiene, clothing, providing medical care 
and child education7. 

In a conflict-affected family, a child may experience neglect in many different 
areas of functioning. Primarily at school, peer group, local environment and family. 

A child neglected in the context of its functioning at school is, first and foremost, 
very introverted, which can be caused by strong intra-family conflicts and a tense 
emotional situation prevailing at home, alongside negligence itself. This is a subject 
for the child undoubtedly very difficult, which makes fear of revealing the truth about 
the actual care and educational situation in school. In extreme cases, children are 
neglected due to growing in multi-problem families may be malnourished, have 
problems with hygiene, and even wear on the body traces of physical abuse, 
resulting from the use of violence, which is a pathological strategy to resolve 
prevailing conflicts. The teacher may also notice clear problems of the student in the 
scope of appropriately fast absorption of the existing material, and consequently 
discouragement and escapes from school, as well as the appearance of the first 
episodes with various stimulants8. 

In terms of functioning in the peer group, a child neglected due to the 
involvement of family environment in conflicts may feel rejected, which is the effect 
of stigmatization mentioned earlier in this work. The consequence of this may be 
reacting in an inadequate way to the situation (an expression of this is even 

                                                           
5P. Bourdieu, za: T. Zarycki, Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a 
Bourdieu, Psychologia Społeczna 2009, volume 4, p. 14.. 
6Ibidem. 
7J. Brągiel, Zaniedbanie dziecka w rodzinie, Roczniki Socjologii Rodziny 1998, no. X, p. 277. 
8D. Janułajtys, Marginalizacja i wykluczenie jako implikacje defektu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
Pedagogika Rodziny 2011, no. 1, p. 76-77. 
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excessive impulsiveness and the use of violence against peers). For the child, 
deviant groups may become attractive, which are often the nucleus of juvenile 
delinquents. Children join these groups primarily because, in certain circumstances, 
they are the only environments in which they find acceptance - that's why it is so 
easy for them to accept the informal code of behavior that is in conflict with the law 
and the axionormative system9. 

In a local environment, deprivation of basic economic needs of a child is often 
visible, which is reflected in the fact that it often tries to obtain funds on its own - by 
borrowing money, begging or even committing a variety of thefts. In addition, children 
from multiple-problem families have great difficulty in correctly perceiving social 
roles, which is undoubtedly caused by their deviant primary socialization. In the 
contacts of these children with adults in the local environment is also noticeable 
constant fear for the opinion of their own family, and consequently taking them to  
a care and educational institution10. 

However, the most difficult thing for a child living in a conflict-affected 
environment of a multi-problem family is functioning within its framework. This family, 
due to the focus on the conflict, as well as often addictions and other non-normative 
behaviors, is not able to provide the child with a basic sense of security, love and 
belonging to this family. Child feels lonely and has two strategies to choose from - 
escape and taking over the role of a parent over his younger siblings. If choose the 
first option, the child completely cuts away from the family, which is expressed in  
a literal way - through escapes from the house. If, however, it takes over the role of 
parents in the area of caring for younger siblings, then the child's responsibilities are 
diminished, which it is usually unable to fully realize, because it is not yet adequately 
prepared for them11. 

The only question is who can help a multi-problem family; which branch or 
organization may notice that, in a given case, not all family functions are completed 
correctly. First of all, attention should be paid to the role of a social worker from the 
Social Welfare Center. Not less important can also have a pedagogist at school (who 
should note any difficulties as one of the first due to contact with a child / children 
from a dysfunctional family) or a family assistant. If we are dealing with  
a dysfunctional family, which meets many problems in everyday life, it is necessary 
to focus on broadly understood social work. Social work is conditioned by many 
guidelines and laws, which scrupulously regulate the duties (and their performance) 
of a social worker. In the first place, the social worker will probably pay attention to 
the functioning of the family in society. He will try to rebuild or strengthen the social 
competences of his pupils in such a way that they are able to perform their roles in 
society in the best possible way. At the same time, it is very important to properly 
organize the conditions of your work, which are to foster cooperation. 

However, before the social worker begins proper field work with clients, he is 
obliged to carry out an in-depth analysis of the environment itself to identify possible 
causes of emerging difficulties12. It helps him to better target the specific interactions 
he takes. 

                                                           
9Ibidem. 
10Ibidem. 
11Ibidem. 
12Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, article 119 (Official Journal 2016.0.930). 
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The client expects from the social worker knowledge and specific advice on how 
to deal with a particular embarrassing situation that directly affects him. Employees, 
on the other hand, must provide assistance in such a way that the client acquires the 
necessary competencies necessary to solve problems in the future independently. 
Employees also familiarize their clients with relevant legal regulations to improve 
their functioning and reduce the risk of problems (also in the area of possible 
demoralization and committing punishable acts / prohibited by family members). 

In addition, the social worker himself must be equipped with knowledge in the 
fields of pedagogy, psychology, sociology, local environment animation, as well as 
law and social economy. After reviewing the current situation of the client should 
know what actions should be taken to make them as effective as possible and what 
kind of professional support should be given. A social worker is also obliged to 
comply with professional ethics guidelines. 

It is important to focus not only on the client, but also on the entire local 
community13. This is aimed primarily at shaping a certain attitude, so that in the future 
the community can motivate each other to self-help, so that it can properly take care 
of each other to meet their elementary needs in life. Inspiring to activate is an 
extremely difficult task for a social worker, because it requires a lot of work (also 
mental effort), but the effects bring a lot of satisfaction - for an employee, client (or 
the whole family) and the local community. Such a multidimensional benefit supports 
a social worker in overcoming crises that he encounters on his way to success. In 
such cases, he must demonstrate extreme determination to be able to predict the 
benefits of his work in the long term, he has not succumbed to the temptation to 
abandon his goals (even if, despite the hard work of the entire team, there are 
temporarily no measurable effects). 

A social worker does not remain isolated in his actions. He cooperates with  
a whole range of specialists: with pedagogists, teachers, therapists, sociotherapists, 
psychologists, vocational counselors, policemen, community nurses, family doctors, 
as well as with representatives of various institutions, foundations and enterprises. 
It all depends on the specificity of the family problem and the possibilities of the given 
area where the social worker works. This cooperation is crucial for securing the 
needs of the family, because it allows not only a multi-perspective look at the life 
situation of a given family, but also specialist, multidirectional assistance necessary 
to stabilize the current situation and equip customers with competences so that they 
know how to deal with the problems in the future (or even at what place it is worth 
reporting, when the nucleus of unfavorable conditions is visible, which may turn into 
disturbing signals). 

While performing his duties, a social worker may also undertake activities aimed 
at creating new forms of assistance in a given area14 (at the outset even at the 
beginning, it is important that it operates on a self-help basis, and the local 
community wants to engage in this kind of activity). What is more, it can prepare, 
implement and co-organize local programs coordinated by appropriate centers of 
social support. All these activities are synonymous with the desire and the desire to 
improve the quality of life of people living in the area. 
 

                                                           
13Ibidem. 
14Ibidem. 
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Streszczenie 
Specyfika funkcjonowania rodzin wieloproblemowych uzależniona jest od 

rozmaitych czynników. Pomimo tego, że ich sytuacja jest często bardzo 
skomplikowana, to jednak po wykorzystaniu możliwości samopomocowych, można 
taką rodzinę wesprzeć również instytucjonalnie, przez co podkreślona zostaje rola 
pracownika socjalnego. 

Słowa kluczowe: rodzina, problem, wsparcie 
 

Summary 
The specificity of functioning of multi-problem families depends on various 

factors. despite the fact that their situation is often very complicated. However, after 
using the self-help capabilities, it is possible to provide institutional support to the 
family, which underlines the role of the social worker. 

Key words: family, problem, support 
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